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 ןגייחהש

 ךמַק

 ,דנַאנַײב ריד טימ ןַײז םינ טלָאוװ'כ ןעוו

 --- ,ָאד ייוו ןוא קילג סָאד ןעמעטָא טינ

 ,דנַאל ןטימ ןענערב טינ טלָאוװ'כ ןעוו

 ; הדיל-ילֿפח ןיא דנַאל שינַאקלּווװו

 ,הדקע ןַײמ ךַאנ ,דניצַא טלָאוװ'כ ןעוו

 ,דנַאל ןטימ ןריובעגטמימ טינ

 --- עדייז ןַײמ זיא לדנייטש רעדעי ווו

 ,טיורב סָאד טינ ךימ טלָאװ טקיטעזעג

 .ןעמוג ןַײמ טליטשעג טינ רעסַאוװ סָאד

 ,ם'ױגרַאֿפ טלָאוװ'כ ןעגנַאגעגסיױא זיב

 ...ןעמוקעג טלָאװ טֿפַאשקנעב ןַײמ זיולב ןוא



 ,רעטעקַאנ א ןעמוקעג טסיב

 .רעַײֿפ ןיא ןצנַאג ןיא

 -- םידנב ענַײד

 ,טלדָאנעג רעגניֿפ עשימַאמ ןוֿפ

 --- םנדַײז ןוא טעמַאס ףיוא ָאנאיּפ קידנליּפש יו

 .ןטַאש ןיא ןלַאֿפעג ןענעז עטעילַאמסרַאֿפ

 --  ןעלדָאנ יד ,ןעלדָאנ יד

 .טיהרַאֿפ וטסָאה ייז

 .רעטעקַאנ ַא ןעמוקעג טסיב

 טייקניײלַא ןַײד זיא'ס

 .המכו המּכ ןוֿפ טײקצנַאג יד ללוּכ

 ,ףלָאװ ַא --- גיוא ןייא ןיא

 .עמַאמ ןַײד --- ןטייווצ םעניא

 ןדייב ןיוש ייז טסעוו

 .ןדיישעצ ןענָאק טינ

 ןדיילקַאב ןָאק רעוו

 ? טייקליוה עקידלַאװג ןַײד

 -- היעשי טנגעגַאב ךיד טלָאוװ'ס ןעוו ןליֿפַא

 סעִיו ענעַײלב טזָאלענּפַארַא טימ טלָאװ רע

 עטמעשרַאֿפ ןּפיל ןוא

 .תואיֿבנ ןַײז טכארבעג

 גנוטסיירט ןייק טינ ןָאמ ָאט

 .רעדורב םענעגייא םַײב
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 ,דנַאטשֿפױא רעװעשרַאװ א טגיל ןדייב ךַײא ןשיווצ

 ,ןימבמס-ןעמַאלֿפ רעקיבייא ןַא יו

 טרעדיַײלש סָאוװ

 לרוג ןשידִיי טימ

 ,תבש םוא ןליֿפַא

 ,ןביילג ריד ןענַאד ןוֿפ ןשטנעמ יד ןענָאק יו

 עשרַאװ ןיא טסָאה וד זַא
 ?לץעטסַאק םעד טקידיײטרַאֿפ

 טמערוֿפעג הנידמ-ןמיומ ןיא טסָאה וד זַא
 עשימייה-קידעבעל יד

 ? הנידמ עגנוי

 ּפַאלקצרַאה רעשינַאקלּוװ רעד טעוו ריד ןביילג רָאנ

 ,דנַאל ןוֿפ
 טרעהרעד טסָאה וד סָאװ ,ּפַאלקצרַאה רענעי

 .עלַײװ ַא ןּפַאלק טרעהעגֿפױא טָאה ץרֿפח ןַײד ןעוו

 ,םעד וצ רעיוא ןַײד וטסעוו ןגיינוצ זַא ןוא

 --- ןדניא יד ןוֿפ דוס םוצ לגעז ַא יו ױזַא

 ,לוק ַא ןיײגֿפױא טעוו

 ; ןדניל-שמוח-שטַײט ַא קוסּפ ַא ןוֿפ לוק סָאד יו

 ,רענַײמ טסיב ---

 .ןעמוק ןַײײד טימ ןַײז וטסלָאז טשטנעבעג

 ,ענַײד -- ףָאש ענַײמ זיא'ס

 ,ןטרָאנ ןַײד --- ןטרָאג ןַײמ זיא'ס

 ,םקיב ןוֿפ ןסָאשעג טסָאה וד יו תוירזכַא ןימ ַאזַא טימ

 .ןטרָאגנַײװ ןַײד ָאד ץנַאלֿפ טייקכעלטרעצ רעקיבלעז רעד טימ
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 יב

 ,שינָאמ טימ ןוא דימתמ טימ טלעוונדִיי 8א זיא ןעגנַאנרַאֿפ

 .עטצרַאהַאב רעדילסקלָאֿפ ןיא טצוּפענסױא שידַיי-הלּכ טימ

 ,שינַאמרַאה-קידחמיא ןעגנַאגעגסױא זיא טלעוונדִיי 8

 .עטסטרַאצ יד ךעלרעדניק -- ןעלדיֿפ עקידנליּפש ןוֿפ טיײלגַאב

 ,הילּת ַא ףיוא טלּפַאצעג טָאה דילסקלָאֿפ עטצעל סָאד ןעוו רָאנ

 ; ןעמוקעג טינ זיא ביוט ןייק טַאלבטרעבליײא םענירג א טימ ןוא

 -- העיקש יד טלָאװעג ןיוש ןטַײברַאֿפ טָאה הנֿבל-טיוט ןעוו

 ,ןעמוטש ,ןטמירקעגסיוא םעד ליומ ןוֿפ ךיז טָאה ןָאטעג סיר א

 ,ןעמי רעביא ןגױלֿפעג זיא ,המשנ ענעדלַאג א

 ,עלא ענעי ,םולח ןוֿפ דנַאל ןיא ,ָאד טָא טבעלענֿפױא ןוא

 ,ןעמַאזוצ ןָאֿפ רעד טימ ןשַא ןיא טקנַאצעגסיױא ןבָאה סָאװ

 ,הלגתנ רימ ןרָאװעג טלעוונדִַיי יד זיא רעדיוו ןוא

 ,םילוע עקידנענַאּפש טימ טנעה יד ךיז ןביג םיאיֿבנ

 ? ןבענרעד ןגילנַײא ןטייקיבייא ןוֿפ ןיז ןענַָאק יו

 -- םלוע םעד טיילגַאב'ס ןוא ...םיתמ למיה ןוֿפ ןרעדינ סע

 .ןבעל ןוֿפ לַײזנעמַאלֿפ ַא ןוא םוקמוא ןוֿפ לַײזנקלָאװ ַא
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 טַײלצ-המחלמ ןיא הליֿפּת ַא

 ןלָאז ייז ,רעדניק ענַײד קילגַאב

 -- רעטלע ןקיטציא ןיא ןעניפעג

 ןלָאמַא ענַײד ןוֿפ רעדנּוװ םעד

 .רעטלעצעג עַײנ ערעייז ןיא

 ,ןלָאמעצ טֿפַאשרעה יד טינ לָאז ייז

 .רעטלעק ןיא בױרטנַײװ ןקיטולב יו

 ןטסולג טינ : טֿפַאשגולק טימ ייז ןיײרקַאב

 ,תולשממ עדמערֿפ ןוֿפ ןעלסילש יד

 ןטסורב ערעייז ןיא ןּפַאלק ןוא

 ,תולג ןיא רעדורב םוצ טײקטנָאנ לָאז

 ןטסונא ןבָאה ייז :ןעקנעדעג

 ,סעלָאּפ יד ַײב ךיוא ךיז טרעגלַאװעג

 עֿבש-ראב זיב קרָאי-וינ ןוֿפ :עז לַײװ

 .ןשָאלרַאֿפ טינ טרעוו טכילטַײצרָאי יד

 ,עוועלּפ יו קיטניוועצ הוואג יד

 .ןשָארג רעד ןרָאנרַאֿפ טינ לָאז ןוא

 עֿבט ַא רעגניצ יד קיליװַאב

 ,ןושל ןַײד ןכַאמ וצ לוװלָאװ טינ 148
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 דילרעדנַאװ

 ֹא

 ןקערשרעד גרעב יד ןיא םוקנָא סרעגניז םעד

 .טייקלימש רעדליוו טימ לוֿפ ןזיור עדליוו ייווצ

 ןקעוו ןעמענ ,טנֿפעעג בלאה ,ןזיור יד

 .טייקליק רעזָאר-לדיימ רעד ןיא לגױֿפ ַא

 גנובעווש עטשרע סלגױֿפ ןוֿפ טירטלנילֿפ ןיא

 .גנובעלרעביא עטשרע עמַאס ןַײמ ךָאנ טֿפױל

 ב

 ,םינּפ ןַײז טנירעצ'ס יַאמלה ,טנייוו ןקלָאװ ַא

 ,ןעגנַאלק ,תודוש ָאייד ןיא זַא ,טינ סייוו ןוא

 םיא ןָארט םענעטנעמיד ַא טלעטשעגֿפױא בָאה'כ

 .ןעגנַאגרַאֿפ טינ לָאמ ןייק רע טרעוו ןטרָאד ןוא

 -- ןבַײלטנַא ךיז קינוז לעװ ןיילַא ךיא ןעוו

 .ןבַײלב רעטַײװ ךיא לעוװ ןקלָאװ םענעי ןיא
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 הלואג

 טעוו סע ןעוו : רֿפס ןטלַא ןַא ןיא טנעיילעג בָאה'כ

 ןדנוקעס עקיבלעז יד ןיא --- ,הלואג יד ןעמוק

 טעטש עקידֿבוט-םוי יד ןיא ןזױלבטנַא ךיז ןלעוו

 .ןדנווו ענַײז עלַא ןשטנעמ ןטזיילעגסיוא ןרַאֿפ

 --- גנַאל-ןרָאי ןטייק ןיא ןעוועג טדימשעג רע זיא םיוק
 .ןדנווו יד טלעטשרַאפ ייז ןכָאה

 --- ןדנוושרַאֿפ טייק יד זיא

 גנַאלש א יו ןקעלּפטנַא טײקנלױחהרַאֿפ יד ךיז טעוו

 .ןדנווו עילעּפַאק א טעוו קידחמיא ןָאט ליּפש ַא ןוא

 טסייטש וד ןעוו -- ,ןוש טריט סיפ קע הלואג יד קיטנעק
 ? םיא ןעז ,ןטסעמ וטסנָאק יצ ,גרַאב א ףיוא
 ,טסיירט עקידנגָאנ יד טײטשַאב ם עד ןיא זַא קיטנעק

 ,םונהיג ןוֿפ רעדניקֿפיטש --- ,ןדנווװ יד סָאװ

 ייוו ןקידנעלניּפש ַא טימ טנפעעצ ךיז ןבָאה

 .רעטַײוװו לציּפ ַא ַײס ןוא ףוג ןיא ַײס

 ,ייז רַאֿפ טינ עלַײוװרעד זיא הלואג יד קיטנעק
 .רעטַײש רעייז ןיא ךיא ןַײד ןעלגיטסיוא טסזומ ןיילַא וד
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 רוד-ןיע ןיא טכַאנ ַײב

 !רעטסַײג ןוֿפ ןירעעז ,וטסבעל ןסקַאװַאב ןָאמ ןדליוו טימ

 .טלַאהַאב ךיז ןטָאש ןַײד ּווו רימ טזַײװַאב קילב-חנֿפל

 -- רעטסַײמ ַא ןוֿפ טלטײקעגידלָאג דנַאבזדלַאה םענַײֿפ ַא טסמוקַאב

 .טלַאטשעג עטלּפענרַאֿפ ןַײז ,לוָאש גיניק םעד קעלּפטנַא

 סעמלַאּפ יד ןוא .טייקלימש יד טקערשרעד ןָאמ ןטיור ןוֿפ ּפָאק ַא

 .טכַאנ רעד ןוֿפ סנטָאש ןעניּפש ייז גַײװצענג ןקיציּפש טימ

 ,סעמלַאּפעצ ַא ךיז טוט סרעלדָא עקידנֿפָאלש טימ זדלעֿפ ַא

 .טכַארט ןַײז ןיא ,ןעלגילֿפ ןשיווצ ,ןטַײר וצ טמוק לוָאש ןוא

 ,ןעמָאנ ןַײד טנָאמרעד בָאה'כ שואִיי ןיא סָאװ ,גיניק ,לחומ ַײז

 .רָאװ ןַײמ ןיא ,םולח ןַײמ ןיא טקיטלעוועג טסַײג רעזייב ןַײד

 ,ןעמוהּת ןוֿפ סיוא ךיז ןײלַא ךיא לקיוו ןעמַאזוצ ריד טימ

 .רָאה ענַײמ -- סעדייז ןוֿפ לַאג טימ טבלַאזעג טָאה ץעמע ןוא

 ,ןסערֿפעצ יז ןוא םייה ןַײמ קירעשייח 8 זיא ןלַאֿפַאב

 -- .טלעוו רעד ןוֿפ ןלַײז יד זָאלג יו טּפַאלקעצ טָאה רעמַאה ַא

 ,ןתעל-תעמ יד טעשזירג ןוא קירעשייה ַא ָאד ךיוא טלַאֿפַאב

 .םלעצעג טקנעבעגסיוא ןַײמ ןוֿפ ןעלצרָאװ יד ןקיטולב'ס ןוא

 ?ליח ןַײד טגַײטש רעדיוו עובלג םעד ףיוא יוװ ומסרעה יצ

 ...טנעה עגנוי ןיא טגנילק ןלַאֿפעג טסיב רעכלעוו ףיוא דרעווש יד

 ?לילמ המ רמוש ,ָא ? ןַײז טעוװ סָאװ ,גיניק רעקנַארק ,ָא

 .דנע זיב דנע ןוֿפ דנַאל סָאד ךרוד טייג שינרעטיצ-ןדרע ןַא

 ,עובלג רעד תודע ןַא ,דניק-לארׂשי :םיטש ַא --- םָא ןוא

 ...רוד םעד ןקיטעז טינ רעמ תולּפמ ןייק ןלעוװ סע

 -- עָארג ןזדלעֿפ רעביא .ןעלּפענ ףיוא קעווַא טַײר לוָאש ןוא
 .רוד-ןיע ןיא טֿפושיּכרַאֿפ ןָאה ַא טיירק'ס ,ןלַאש ןטיימורט 1048
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 לָאטיּפש-דלעֿפ ןיא

 זיור ַא טימ ןעמוקעג ,עלעגנַי סָאד

 :ןעגנַאֿפעג טבַײלב -- ןטַאט ןגנוי םוצ ,רעהַא
 ...זיוה עצרַאוװש ,עטסוּפ ַא ךיז טלבמָאב סע

 ? םוֿפ ןַײד זיא ּווװ --

 ןעגנאגעג זיא רע ,דניק ןַײמ ---

 .זיוה ןיא ןעמוקקירוצ דלַאב טעוו ןוא ןטלַאה המחלמ

 ,ןײלַא טבַײלב עטַאט רעגנוי רעד זַא רָאנ

 -- םניחב זיא טֿפַאשקנעב יד סָאװ טלמוטעצ

 םעניד א ףיוא ןקלַאב םענוֿפ : רע טעזרעד |

 ןייג וצ ןיּפש ַא טמוק םעדָאֿפ-הנֿבל

 .רעטַײברַאֿפ ַא יו םוֿפ ןטגעזעגּפָא םוצ

 -- טָא רָאנ !יז רע טקַאהעצ שינעמעלק ןוֿפ

 ,רעטַײװ טייג ןיילַא ןיּפש ןוֿפ עלעסיפ ַא

 .ךעלקיטש ףיוא זיא ןטינשעצ ףוג רעד תעשב

 ,דָאש ַא :רעקיסיֿפניײא רעד ךיז טנייוועצ

 עלעסיפ'ס ןָאטנָא ןָאק ךיא ןעוו

 .ךעלקילג ךיא טלָאװ ןזעוועג
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1949 

 דלַאװ רעד

 ןַאמיינ .מ .י רַאֿפ

 -- רעצרעה יד ןיא ןצילב טימ סנירעלדָא עקידנקלָאוװ יוו

 סעמַאמ טנגעג רעצנַאג ןוֿפ ךיז ןענעז ןגױלֿפעגֿפױנוצ

 .רעדניק יד ןוֿפ קנעדנָא ןיא טצנַאלֿפעג טָאה עמ סָאװ ,דלַאװגנוי ןיא

 רערט רעניילק ַא ןיא טמוצמיצעגנַײא ךיז טָאה טייקליטש יד

 .ןצנַאלֿפ עמוטש יד ןוֿפ קינייוועניא םעד ןקילבנַא םַײב

 ,ןעמַאמ ַא וצ לכיימש רעדנַא ןַא טקישעג םיוב רעדעי טָאה'ס

 .רערט ַא ןיא טרעטַײלעג ךיז ןבָאה ,ןעלכיימש יד ,ייז ןוא

 ןֿפורעגנָא ןעמענ יד ַײב ןבָאה סעמַאמ יד ןעוו רַאנ

 --דלַאװ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ייז טָאה טַײצ יד סָאװ ,עטס טנ ָאנ יד

 .ןטָאש ַא טצַאלּפעגסױרַא םיוב רעדעי ןוֿפ טָאה טלָאמעד טשרע
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 ונייחהש

 ,ןטרָאג-רעדניק םַײב ,ןיעה-שָאר ןיא

 סנטָאש עקינוז ןעלמעזעג ןעייטש

 - ,ןלעֿפ ענרעגיט ןיא

 | .ןלערַאק עטיור

 ,סעמַאמ ןטרָאג-רעדניק םַײב ןעייטש

 -- רעדניק לציּפ ןיילַא --- "ןלייה ןוֿפ סעמַאמ"

 .ןעקנַאלּפ ןוֿפ סערַאּפש יד ךרוד ןַײרַא ןעלבַאנש ןוא

 ,הׂשעמ 8 רעה
 | ,רעדניוו ןוא דניוו
 -- ןעקנַאדעג יד ךיז ןלעטש רעױּפַאק
 - ,עסַײװ יד טָא ,ןירערעל ענעי טניז
 ,רעדניק לטניב סָאד ןגָאװצעגסױא טָאה
 .רעדניק ערעייז טינ סעמַאמ ןענעקרעד
 .רעדניק ערעייז טינ שממ ןענעקרעד

 ,ןעלמעזעג ןעייטש
 ,ןעלמץעלֿפ ןגיוא
 ,ןלעֿפ ענרעגימ

 ןלערַאק עטיור
 ,ןרעיול ןוא
 ןרעיורט
 --- זיב

 ,ךיז טנייוועצ דניק א
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1050 

 טנעקרעד טלָאמעד

 דניק ריא עמַאמ

 .ןענייוו ןַײז קילדעוו

 טנעה יד טיצ ןוא

 ...ןענח ןביז טימ

 לזײא-ןקלָאװ ַא -- סעמַאמ יד רעביא ןוא

 .הנֿבל רעד ןוֿפ ךעּפעמ ןֿפױא טנַאּפש

 ,ןײלַא חישמ
 ,ןילַא חישמ

 ןייוועג םעַײנ םעד ףיוא טכַאמ
 .ונייחהש
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 לֿבב ןוֿפ

 רעדול יד טימ ןעמאזוצ ןוא ,ןעגנַאגעג דול ןיא ןיב ךיא

 ,םעַײנ םעד טקוקעגסיוא ןעקנוֿפנרעטש עלַא ןשיוועצ

 רעדורב ןדימ-ןדימ רעזדנוא לֿבב ןוֿפ טעוװ ןעננערב סָאװ

 .םילשוריי-טלַא ןוֿפ ןבױרטנַײװ יד ןַײז םעוט וצ

 .רעדורעג ןשילמיה ַא טימ ןרעמש רעד ךיז טרעטנענ'ס ןוא

 ,טנגעג רעזדנוא ןיא לָאמ ַא יו ,תוליֿפּת ןוֿפ ַײרעשטיװצעג

 .רעדנעל םינימ עלֿא ןוֿפ שינעגניז טימ קרַאמלגױֿפ ַא

 טנגעגַאב ךיז טָאה ןייוועג ןוֿפ ןטקעלַאיד קיצעביז ףיוא

 .רעדנעוועג עשלגיוֿפ ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ַא

 ,טנגעזעג טינ לָאמ ןייק לרוג ןַײז טימ ךיז טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ַא

 ןקז א --- טליהעגנַייא תילט-הנֿבל ןיא --- םעצולּפ ןוא

 .העירי ַא יוו דמַאז ןביל םעד טשוק ןוא לַאֿפ ַא טגנַאלרעד

 ,ןקַארשרעד ,םַײװ ןרעטש יד ! שוק ןטימ ןיא ץרַאח ןַײז טצַאלּפ'ס ןוא

 .עִיוו ןַײז םיוק טלּפַאצ סע .ןעװעטַאר וצ טינ ןזַײװַאב

 ,ןקַאל ענַײז טלזַײרק רעדלעֿפ-םימשב ןוֿפ עלעטניוו 8

 ,חֿכהַא רעטיול םינּפ א טימ רָאנ ,טייהרעקידססוג ןוא

 .ןגיוצעצ ןיד ןוגינ א רע טלבמיצ ,שחלכ ,םיוק-םיוק

 -- ,חֿבהז לקינייא ןַײז וצ רע טֿפור סָאד זַא ,ןעמ טשטַײטרַאֿפ

 ,ןגיוא יד ןיא טנורגּפָאןעמי טימ ןאווש ןצרַאוװש ,ןדנילב םעד

 :עװַאקישט קידלֿבב זיא לקינייא םוצ גנַאלרַאּפ ןַײז ןוא
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 - ,היעשי ּוװ ןגיל וצ טרעשַאב ןיוש זיא םיא זַא דניצַא
 --- ,לֿבַא ןוֿפ טזיילעגסיוא ,הריש ןגָאז טעװ ןייבעג ןַײז ןעוו
 ,עַײרטעג ןַײז הֿפהז ,םשה ןעמל ,טייחרעליטש לָאז
 .לֿפב ןוֿפ ךעלעדנייטש ַײרד םיא רֿבק ןיא ןגיײלנַײרַא

 .עַײבַא רענעדַײז רעד ןיא ןעמונעגמימ ייז טָאה רע 1081
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 גנועז ַא

 יקסניּפ דוד רַאֿפ

 .זדלעֿפ ַא ןוֿפ ?למרּכ ןֿפױא םערוטש רעד טמוק ןענַאװ ןוֿפ

 :ןעזעג בָאה ךיא

 ןטלָאּפשעצ זדלעֿפ םעד טָאה רעמַאה-ןקלָאװ ַא

 -- םערוטש ַא טצַאלּפעגפױרַא דייוועגנייטש ענַײז ןוֿפ טָאה'ס ןוא

 ,תולזמ ריֿפ -- ענַײז רעדער יד סָאװ ,ןנָאװ-רעַײֿפ א

 ,ןסקַא ענעטנעמיד ,עָאלב ףיוא

 סנקלָאװ רעטנוא ןבָאה

 .ןייבעג ןַײמ רעביא טרעקֿאעג

 ןגָאװ ןטימ ןיא טָאה'ס ןוא

 ןטָאנקרַאֿפ זיא םינּפ ריא ןיא סָאװ ,טלַאמשענ ַא ךיז טקעלּפטנַא

 ...ןסקיוועג ןוא תויח ,ןשטנעמ עלַא ןוֿפ רעמינּפ יד

 ,גנועז רעד וצ טֿפַאשקנעב ןַײײמ טשרָאדענסױא ךיא בָאה םיוק --- יהיו

 .לבריוו ןַײז ןיא ןעגנולשרַאֿפ דָארנלַארטש ַא ךימ טָאה ױזַא

 דָאר םעניא ןגױלֿפעג ןיב'כ ןוא

 ,ןקלָאװ ןוא םי ןשיוועצ

 ...רעלדַא ןַא ןוֿפ לגענ יד ןיא ןרעטש ַא וצ ןכילגעג

 ,ןעלּפַאצרַאװש יד ןיא ןַײרַא ךָאנ זיא קנַאדעג ןַײמ רעדייא ןוא
 -- ,טרָאװ ַא טימ טקיטולברַאֿפ ךיז ןּפיל ןבָאה'ס רעדייא

 ,ןעלּפענ-לרעּפ עצרַאוװש ןוֿפ טָאטש ַא זיא ןעמווושעגסורפ

 ,עוואל ןענאקלוװ טימ טלקינעגּפָא עדנעגעלרוא ןַא

 : טנעקרעד בָאה'כ ןוא
 ,עטסביל ץענַײמ עלַא ןוֿפ טָאטש יד זיא סָאד

 .ןרערט ענַײמ רעסיוא םענייק ,םענייק טינ טָאה סָאװ טָאטש יד

 טָאמש יד זיא ןטלָאּפשעגֿפױא ןוא

 רעִירֿפ עלַײװ ַא טימ יו

 ...למרּכ ןֿפױא סָאװ זדלעֿפ רעד
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 דרע רעד ןוֿפ ןגַײטש סע ןוא

 -- ןגָאוװ-רעַײֿפ ןיא
 .עטסביל ץענַײמ עלַא

 דלַאב.

 ןעִילּפ רימ

 טָאטש רעד טימ ןעמַאזוצ

 ,למרּכ םוצ ןיהַא

 ,קירוצ ףיוא

 -- ,רעמייב ,תויח ,ןשטנעמ ןוֿפ רעמינּפ טימ טלַאטשעג יד ןוא

 טָאמש ןוֿפ רענױװנַײא יד טשטנעב

 .רעדניק ענַײז ֿבקעי יו
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 תֿפצ ןיא גנַאגרַאֿפנוז

 -- ,רעטַײש ןֿפױא וכלומ המלש טרעקַאלֿפ רעטצנעֿפ ענַײד ןיא

 .םַאג ןטימ ןיא ױזַא טָא טרעקַאלֿפעג לָאמ א ךיוא בָאה'כ

 ,תֿפצ ןוֿפ ָאלב םעניא טלניּפשענּפָא ךיא ןיב רעדניצַא

 .רעמַײרק עטיור-קידלָאנ טימ ךַאד א ףיוא

 סָאנ ןגיוא טימ בעווש ךיא ןעוו ,רעדניצַא

 ןלַאוװק'ם ּווװ ,גרַאב-ךומצע ןקידרהוז םוצ

 ,ןלַאֿפ ,ןלַאֿפ ךיא ליוו -- סמענורב-חלבק

 ! תֿפצ ,םינּפ ןַײד יז ןוֿפ ןעקנירטסיוא ןוא 18
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 תֿפצ רעביא לגיײֿפ יד

 .ךעלגעמ ?לנייֿפ עקַאט ןענעז סָאד -- תֿפצ רעביא לגייֿפ יד

 .טסעב סָאד לֵא "ךעלתֿפצ" יד שטניוו ךיא רָאנ ,שרעדנַא יצ ױזַא

 ,טסעג ןיא ייז ןעִילֿפ ןענּכ ןוֿפ גרעב יד ףיוא רענוד םוצ

 .ךעלגעטש ענעטעמרַאּפ יד טֿפירשלניײֿפ טימ ןענעטָאשַאב

 .רעדיילק ןַא ןטײקָאלב יד ןיא ךיא ףיול טקירעיביז ַא

 .רדח ןיא ייז ַײב ןייג וצ זיולב ןרעטמַאל ַא רימ טלעֿפ'ס ןוא
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 תֿפצ ןיא ַארַאשזדַאנ

 ,ערַאמכ 8 טָאה ןלָאװקעגסיױא
 : חארמ ַא רימ ןלָאמעגסױא

 ,תֿפצ ךיז טָאה ןטיבעגנ טינ

 - ,לּפע ןייק טינ ךיז טַײב סע יו
 ,סַאג 8

 .לּפערט ַא
 - .ַארַאשזדַאנ טבעל ָאד

 ,ָאלב קיגױא זיא לרעמיצ ןיא

 .תורוד ןוֿפ קיזומ רעד רַאֿפ טסענ א

 ,ָאד

 תורוניצ םיא וצ ךיז ןעיצ

 .קירוצ ןוא ןרעטש יד ןוֿפ

 ,ינק ענַײז ףיוא לרֿפס ַא

 (רעמעל יו רערעדנַאװ -- לּפערט םִיַיב)

 י"רַא רעד ןנעקטנַא ןוא
 - ,במז םעַײנ ַא גניז :םיא םעב

 סעריל עטלַא טימ רערעדנַאוװ יד

 .ןרעטש עקידנלַאֿפ ןלייצ

 ,ןרעה עלַא

 ןרעה עלַא

 : תורימז עקידתוכלמ ענַײז

 אימלעו םלע ןובר הי

 --- -- איכלמ ךלמ אכלמ אוה תנא
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 ,ןוגינ רעד

 ,ןטנעמיד טימ בורג ַא ןוֿפ םעטָא-הֿפרׂש א יו

 ילג ַא טוט

 ,י"רַא םעד ןיא

 .ןרערט ענַײז טםלגילֿפַאב

 ,דניק ןַײמ --

 .ןרעה וצ ךיד ןעמוק םיכָאלמ

 ,טעָאּפ רעד ארַאשזדַאנ ןיוש זיא טציא רָאנ

 .ןעמַארג ענַײז ףיוא טינ רעשרעה ןייק ןיילַא

 ןעמַאזוצ

 ,אימלעו םלע ןובר ָאי : רמז ןטימ

 : טֿפַאשביל יד םיא ןוֿפ טגניז

 ?עַײרטעג ןַײמ וטסיב זו ,ָא --

 .לּפערט םַײב רערעדנַאװ יד וצ ןעלבמיצ'ס ןוא

 ,תֿפצ ךיז טָאה ןטיבעג טינ

 .לּפע ןייק טינ ךיז טַײב סע יו
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 יזבש

 רעדיל טימ ןדָאלַאב ןעלזייא טרעדנוה ַײרד

 -- טלייצרעד טרעוו ױזַא ---

 יזבש ןטַײּפ רעד טָאה

 ןמיּת ןוֿפ ןבירטעג

 ,לארׂשי-ץרא ןייק

 .רעדיל טימ ןדָאלַאב ןעלזייא טרעדנוה ַײרד

 ןטַײװ יד ןגעקטנַא

 ןמַײּפ רעד ןטירעג טָאה

 עלעזייא ןקניסַײוו ַא ףיוא

 רעדיל יד ןשיווצ

 לגיוֿפ ַא יו טלירטעג ןוא

 ,רודיס םענעגייא ןוֿפ

 ,יזבש ןטנַײּפ

 ,אנקמ ךיד ןיב ךיא

 .ןעגנַאגעג טינ טסיזמוא ןעלזייא יד ןענעז'ס

 ,ןעגנַאלק יד ןבעווש הנותח סלקינייא ןַײד ףיוא

 .ןעגנַאהַאב ךעלקעלג ענעדליג טימ ןביוט יו

  ןעלזייא ענַײמ ןוא

 ,תונשקע ןָא
 .ןעגנאזעג יד טּפעלשרעד טינ ןבָאה
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 ןגער ןיא ןעלזייא

 ןַאמסידרוק ןוֿפ שזַא םידוהי ייווצ

 ןעלזייא יד ּפָא ןלעטש

 ,ןצנַארעמָאּפ םנגָאװ יד טימ

 ןאּפש ןקידלצנעט א טימ ןטלאהַאב ךיז ןֿפױל

 .ןצנַאלג עקידנעגנעה טימ לוֿפ םעריש-עמלַאּפ רעטנוא

 השעמ-תעב ןוא ,ןעלזייא עדייב ןבַײלב ןגער-טנעמיד ןיא

 : ןֿפָאסָאליֿפ יו ּפעק יד ןרעדנַא םוצ סנייא ןעִיצ

 ,ןֿפָאלטנַא סָאו ,רעדניקנשטנעמ יד יבא ---

 !הׂשעמ ענַײֿפ ַא .ר ימ ןענעז ןעלזייא יד זַא ,ןעניימ

 ןצנַאג ןיא טינ ייז טרַא סע ,ןרעיוא יד טימ ןצָאלג יז

 ! גונעּת ןימ אזַא ,טרעקרַאֿפ .שינעציילֿפ יד

 ןצנַארעמָאּפ יד ףיוא ןעייג ןענוז ןוֿפ ןרעדָאי יו

 .קינַײװ ןוא קידהוואּת

 : ןרעטש םוצ םוֿפ ַא טמענ לזייא ןַא

 ? ןרעלקרעד ייז רשֿפא ---

 לעֿפ רעסַאנ סנטייווצ ןוֿפ זיב ןוא
 ןדרוק יד ןוא ,ןגיוב-ןגער ַא ּפָא טגָאלש

 -- לעֿפַאב ןוא הלודג טימ שינעטלעהַאב ןוֿפ ןעמוק

 .ןדרוסבא עכעלשטנעמ ןוֿפ ךעלעזייא יד ןסעומש
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 הירֿבט

 ,ךיז ןגיובךגער א טבייח ,עמלַאּפךזיר ַא יו ,טַײז ןייא ןוֿפ
 | ,ןומרח רעד -- ,ךייה עבלעז יד טקנוּפ ,ןגעקטנַא
 | טלָאװ ָאד יו

 ,םעשזדנַאלברַאֿפ ריביס קיטש ַא

 טלָאטש --- ןדייב ןשיוועצ ןוא

 .ךז ןגיינ ,ןגייב ןיא טלַאה ןטימ ןיא ּווװ ,תרנּכ םי רעד
 .דלָאג ןוֿפ עלעקדָאל ַא { ףיוא רעשיֿפ ַא

 :ןדייב רע טגנַאֿפ -- עקדנעוו יד יצ ַא טיג רעשיֿפ רעד ןעוו
 .עירעטסימ עקויינש יד ַײס ,ןגיוב-ןגער םעד ַײס
 ןדייר וצ םיא ןעגניווצ ןוא שיֿפ םעד ףיוא ןקוק ןטעָאּפ)
 .(הירֿבט ןיא םיא ןֿפױק -- ןשטנעמ עטנוזעג
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 ןומרח ןֿפױא יינש רעד

 ? ןביוא ןומרח ןֿפױא סָאװ ,יינש רעד ןל עמשמ ָאק יאמ |

 ,עטַאכ עקיטנוװָא ,עטיײנשַאב א רימ טקעלּפטנַא רע

 ,עטַאט ןַײמ ןַײרַא טמוק סע געז ַא טימ טלטרַאנַאב ןעוו

 ,ןביוש יד ףיוא לדלעוו םעניא םעשזדנָאלב סָאװ ,ןוז יד ןוא

 .עטַאכ ןיא ,עטקיזַײאעגנָא ןַײז דרָאב ןַײז ןיא טלקניֿפ

 ,ערָאלק ןעיינש יו סָאװ ,ןדִיי יד ןָא רימ טנָאמרעד רע

 רעטניוו ןצנַאג א טייחרעמוטש ןל ַאֿפ עג ייז ןענעז

 ,רעטניהא -- ,ןעלּפַאצרַאװש ענַײמ רעטניה ןגיל ייז ןוא = -

 .הרּכזה ַא ןכַאמ ייז לָאז גנילירֿפ א זַא ןעקנעב

 ? רעטנירגעצ ַא גנילירֿפ ןימ ַאזַא ןַארַאֿפ ןעד זיא רָאנ

 טֿפַאשטנַאק ןסָאלשעג בָאה ךיא סָאװ ! ןומרח םענוֿפ לגױֿפ

 -- ,הניגנ רעקיצרַאה ןַײד טימ רוּפ צ ה לא ןיא ךָאנ

 עניד לגילֿפ ענַײד ףיוא ןשידניק ַא יינש ַא גנערב

 .טֿפַאשדנַאל יד ןַײז רעביל טעוו --- ,םאו ריע רעד ,םייח ןַײמ ןוֿפ

 .הנידמ רעקימַאלּפ רעד ןיא ןַײז טלַאק טעװ יינש םענָא
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 יאחוי ןב ןועמש 'ר ןוֿפ רֿבק ןֿפױא ךעלטיווק יד

 עַאלב רענייטש-הֿבצמ ףיוא
 יאחוי ןב ןועמש 'ר ןוֿפ

 ,יײלרעלַא ךעלמיווק ןגיל
 ,טנרערמעגנָא
 טנרעמשעגנָא

 : יז ןענעז טעמתחעג ןוא
 ,שידניא

 ,שידִיי
 שֵיעמַארַא
 .שיִערבעה עקשטעּפַאק ַא ןוא

 ,ןצֿפיז ןוֿפ טניּפשעג ,טכַאנ יד ןעוו

 ,הלואנ יד טקילייה ןוא טלייה

 ןדִיי עקידרמועב-ג"ל ַײב

 -- אלוליה ןיא ןגױזעגנַײא

 רענייטש יד ךיז ןטלַאּפש טלָאמעד

 עכלעזַא ענעדַײז םימ ןוא

 ןועמש 'ר טבַײלק -- רעגניֿפ-עדייז

 ךעלטיווק עטילבעגסױרַא יד

 ךעלטימעג ייז טנעייל רע ןוא

 ,אלוליה ןוֿפ ןַײשּפָא םעד ַײב

 | שידניק ןעלכיימש ןגיוא ענַײז

 .שידניא ףיוא דניא ןַא טשטנעב רע ןוא

 -- שודיח טימ לוֿפ ןושל ַא טָא

 .שידִיי ףיוא דיי ַא טשטנעב רע ןוא
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 ערה ןיע ןייק
 - ,ערָאג ןדִיי
 .ןשימעצ טינ תוכרב יד רָאנ

 ןשיוועצ סָאװ ,ךיז טײרֿפ רע ןוא
 ,שידניא

 ,שידִיי
 : ,שִיעמַארַא
 ,שיערבעה ּפָארט א ָאד ךָאנ זיא
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 שידְיי

 ? בײהנָא ןוֿפ ןבייהנָא ךיא לָאז

 םהרֿכַא יוו ךיא לָאז

 ?ןצעג עלַא ןקאהעצ טֿפַאשרעדורב סיוא

 ? ןצעזרעביא ןזָאל ןקידעבעל ַא ךיז ךיא לָאז

 גנוצ ןַײמ ןצנַאלֿפנַײא ךיא לָאז

 ןעלדנַאװרַאֿפ זיב ןטרַאװ ןוא

 עקידתוֿבָא ןיא ךיז יז טעוו

 ?ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר

 עקידסעװָאטַאק ַא רַאֿפ סָאװ

 ןציוו

 ,ןדרַאבנקַאב יד טםימ רעדורב:עיזעָאּפ ןַַיײמ טנשרד

 ? רעטנוא דלַאב טייג ןושליעמַאמ ןַײמ זַא

 ןציז קיטנעק ָאד םורַא רָאי טרעדנוה ןיא ךָאנ ןלעוו רימ

 .ןדרי םעד ַײב עיסוקסיד יד ןריֿפ ןוא

 : טלנַאנ ןוא טגָאנ הלאש ַא לַײוװ

 ווו יונעג םייוו רע ביוא

 ,רעוועשטידרעב ןוֿפ הליֿפּת יד

 דיל סשָאוהי

 סקַאבלוק ןוא

 טלגָאװ

 -- גנאנרעטנוא םעד וצ

 ,רעגייטש ַא ,רימ רע לָאז ָאט

 ?רעטנוא טייג ךַארּפש יד ןיהווו ןזַײװנָא

 ?יֿברעמ לתוּכ םעד יַײב רשֿפא

 ,ןעמוק ,ןעמוק טרָאד ךיא לעוװ ,ױזַא ביוא

 ליומ סָאד ןענעֿפע

 בייל א יו ןוא

 ,רעטנוצ ןקידרעַײֿפ ןיא ןַאטעגנָא

 .רעטנוא טייג סָאװ ןושל םעד ןעגנילשנַײא

 !ןעמורב ןַײמ טימ ןקעוו תורוד עלַא ןוא ,ןעגנילשניוא
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 רֿבק סניק ףיוא

 -- רעדנַאעלַא ןַא טילב רֿבק סניק ףיוא

 .ןדע-ג םַייב טקיטולב ןכייצ-רעדיוש ןַײז

 ,רעדנאו ןיא ָאד ןשטנעמ ןעגננערב ןעלמעק ןוא

 ,ןדייל יד סיוא ןסינ ,הליֿפּת ןעוט סָאוװ

 למעק ַא ןוֿפ ןטָאש םעניא ךיז טלַאהַאב'כ

 :ןעמטיר עקידנענַָאמ ןיא ץרַאה ןַײמ טּפַאלק'ם ןוא

 ,למעועג םָאד ךיז טנייב עשר םוצ יַאמלַא

 ...? ןעמ טינק ,הליֿפּת ןעמ טוט ןיק םוצ יַאמלַא

 ,רענייק טינ סייוו רֿבק סלֿבה זיא ּוװ ןוא

 ,ןטיײלגַאב םינ ןלעוו ןעלמעק וליֿפַא

 : רעניימש ןֿפרַאװ ןעמ טלָאװ ,ןסיוו ןעמ טלָאװ ןוא

 ."ןטייט ךיז טזָאלעג טָאה ,ןדחּפ א ןעוועג"
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 יכדרמ-די ןיא לָאמקנעד םַײב

 ,לָאמקנעד 8 עטיוט יד ןלעטש רימ ןעוו דניצַא

 טלעטשעג ןלַאֿפ םַײב ןבָאה סָאװ ,עטיוט יד

 ןעקנעדעג ןלָאז רימ זַא ,זדנוא רַאֿפ לָאמקנעד ַא

 -- טלעוו רעד ןוֿפ שַא ןיא ןריובעג ,םקינעֿפ םעד

 ,עלימ ףיוא ןבַײלקרַאֿפ עלַא ךיז רימָאל ,ָא

 ,טלעצעג רעדעיא -- ןצכַא סָאג-עלימ

 ןעמאזוצ רימָאל ןוא רעדנוזַאב רימָאל ןוא

 -- הלינמ רענעי ןיא תויתוא יו ןליֿפ ךיז

 ! ןעמַאלֿפ ןיא עלַײװ א ןעשטרָאק ךיז רימָאל ןוא

 ,ןדניװשרַאֿפ טינ טעוו סָאװ לָאמקנעד רעד ןענעז רימ...

 .ןצכַא םאג-עלימ ןוֿפ רעַײֿפ סָאד זדנוא טצישַאב'ס

 ןדניצ ןלעוו זדנוא טימ סעמַאמ-ךעלקינייא יד

 ,ןסטכַאנ וצ קיטַײרֿפ ןיא ןבעל ןוֿפ טכילשטנעב יד
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 ןו

 ,ןטסילֿפ ןגָאוװ-רעַײֿפ ןיא

 .ןאקלווו ַא ןיא טנַאּפשעג

 וטסיב רעוו םינ רימ קעלּפטנַא

 !ןַאמ רעכעלרעדנווו ,ַא

 ,םעטיר ןַײד רימ זיא גונעג
 .רעהעג ןַײמ טרעקַא סָאװ
 םיא טיה ךיא זַא ןסיוו ַײז

 .רערט ַא ןוֿפ שדקימ ןיא

 -- ןקעלֿפ ענַײד רימ גונעג

 .סנַאקלּוװ םעד רעדניק יד

 ןקעלּפטנַא טכיל רעייז לעוו'כ

 .םנַארט ןקידנעילג ןיא
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 ןגַײזװש טימ ךיז טלגגַאר טייקליטש :וז

 םי ןוֿפ המשנ יד

 ֹא

 ,םערומטש םעד טרעש עוועמ יד

 --- ןביוא ןוֿפ ,טעה

 ,ןביוש ךרוד יוװ ,יז טעז הנידמ סמי ןיא

 .גנַאֿפ ןקידעבעל ריא ,דלָאג טימ טּפושַאב

 ,ןביוט ןיא םי-רעטרעוו ןיא טקוט רעטכיד רעד

 .גנַאזעג ןוֿפ ןגיור ןעגנילשוצנַייא

 ,עציײלּפ סעילאװכ א ףיוא ,םערוטש עמאס ןיא

 .עוועמ יד ּפָא טור

 גנאזעג א
 .יז טײרֿפרעד

 גנַאב ןוא גנַאל ןוא

 ,טייקליטש יד םי ןֿפױא רעטכיד רעד טכוז

 ! גנַאלק א ןָא טרעטעמשעצ ּפָאק ןַײז טרעוו'ס ןוא

 ב

 .לרעּפ א רַאֿפ טלעטשרַאֿפ זיא םי ןוֿפ המשנ יד

 םייצ-לימש ןיא

 .ןרעק ריא -- םערוטש ןוֿפ לטניּפ ַא

 טַײצ-ליּפש ןיא

 .ןרעטש ַא ןוֿפ קיזומ עטלַאק יד -- םערוטש ןוֿפ

 ,םי רעד יוװ ןַײז רעבַא ףרַאד עמ
 .ןרעהרעד וצ םי ןוֿפ המשנ יד
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 ג

 סעילאװכ ענַײד רעביא ,םי

 -- שַאלֿפ ַא ךיז טעדיוה

 ,םיױבטסַאמ ַא ךָאנ הֿבצמ ַא

 שַאמשימ א -- ֿברעמ ןיא

 ,עניוב ןיא רעזדלעהנסקָא ןוֿפ

 ,םיֿפלח ןיא טצנַאלגענּפָא

 ןטרָאב ָא-םעד ןוֿפ ,םי

 : טעבעג ןַײמ דניצַא םענרַאֿפ

 ,ןטרָאד סעילאװכ רעביא שַאלֿפ יד יו

 טעָאּפ םעד טייקרעכיז ביג

 .טעטש רעביא ןעמיווש וצ

 ד

 ןעקנירט וצ םי ןֿפױה ַא ּפעש ךיא

 ,דוס ןקידנעקניוװ ןַײז

 ,ןעקניז ,ןעקניז ןּפיל ענַײמ

 : רעסַאװ ןטסֿפיט-שילַאקיזומ עמאס ןיא

 .סעילַאװכ יד ליהטנַא ---

 ןגיל'ס יו ןעזרעד זָאל

 ,תומחלמ עטרעדירברַאֿפ קעד ןֿפױא

 ןוגינ םעד ןרעדָא ענַײמ ןיא לַאװק

 ,םומע ןוֿפ ןעגנועז עטצעל יד טימ

 דלַאװ ןקיטנורנּפָא ןַײד ןיא ךימ קָאלרַאֿפ

 ,רעגניצ עסיז-קיצלַאז ,עגנַאל יד טימ

 דלַאב ,ַא ,דלַאב לַײוװ

 ,.רעגניֿפ ענַײמ ןשיוועצ םיוא וטסניר

28 



 יולה הדוהי ןוֿפ טֿפַאשקנעב יד

 ,םי ןֿפױא

 ,סעילַאװכ ןוֿפ ןריובעג ןוא טיוט ןשיווצ
 קיזומ .טֿפַאשקנעב ןַײז ןליֿפ ןטסנָאק

 קיזומ .טייקליטש רענעֿפַאשַאב-ךיז ןיילַא ןוֿפ

 ,עקיגנַאלקרעביא
 .עקיגנַאב
 ,קיזומ רעד םורַא ןוא

 ןרעטש ַא יו ןיילק זיא סָאװ

 טיייוו רעד ןוֿפ

 ןרעטש ַא יו סיורג ןוא

 ,טנעָאנ רעד ןוֿפ

 ,ענעגנַאֿפעג םמערוטש ןגיל

 ,רעמינּפ עקיטסולג ,עטלרעּפַאב טימ

 --- ןליֿפ ןוא ,ןרעה ןוא

 ,ןעקנעברעד טּפַאשקנעב ןַײז וצ םיוק ךיז ןענַאק
 טייקליטש ריא טימ

 ענעגייא יד טייקליטש יד

 .ןליטש
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 םי ןֿפױא ןגער ַא

 ...ןגער ,ןגער : יז טֿפור עמ סָאװ עינָאֿפמיס יד ןעגנילש םוק

 .לַײא ןוא טײקילָאמניײא ןוֿפ גונעת םעד טינ קיטעּפשרַאֿפ

 -- ,ןגעקטנַא םיא סָאװ םי םעד ןוא ןביוא ןוֿפ םי ןשיוועצ

 .לַײז ַא ןַײז וטסנָאק זיא .טלעֿפ רענייא .ןלַײז ןענָאילימ

 ץגנַאל יד ,ָא .ןעלקסומ יד רעבליזקעווק ןוֿפ ,ןיד --- ןלַײז יד

 ! םיוצעג ןיא ןעמי עדייב ןטלַאה ןשינעֿפעשַאב

 ,עגנַאלַאֿפ ענעצנַאג 8 -- ןָא ןעִילֿפ סרעלדָא עטמיושַאב

 .םיוש יוװ סַײװ רעלדָא ןַא ןַײז וטסנָאק זיא .טלעֿפ רענייא רָאנ

 .ןגעז ןוֿפ ענעטינשעצ סיוא טינ רעמ ןטלַאח ןלַײז יד

 .ןגעגַאב א ןעמי יד ךיז ןבינ ןטענַאלּפ ייווצ יו
 ...ןגער ןקידנלַאֿפ םעניא סרעלדָא ןלַאֿפ'ס ! יודיוו גָאז
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 טכיל

 לוק סָאד םענרַאֿפ

 :לָאצ ןָא טכיל ןוֿפ

 ,לט רעד טלַאֿפ סָאד

 לט רעד

 ,לָאט ןיא

 לט רעד

 -- לָאט ןיא

 לַאװק א

 ,לָאטשירק

 ליטש ןוא

 :לוק ןַײז

 ליטלַאט

 .לַאטלַאט
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 ,לָאמ ןייק טינ טסייוו --- ןקלָאװ ןוא גרַאב ןשיווצ

 ...םי םעד וצ טלגָאװ ןדייב ןוֿפ רעוו

 ,לָאמ ןייא ןיוש ןעוועג ּווװ ןעמוקעג ןיכב'כ

 .םַאל א ןעילוטוצ ןדנווו יד וצ

 ,ןעגנַאגעצ גרַאב רעד -- סיֿפ ענַײמ רעטנוא

 .יומ ןיא דנַאל עַײנ סָאד זיא ןקלָאוו

 ,ןעגנַאלק עקידתישארב ןעילב ןטרָאד

 !"יוא" :ןעגנַאֿפעג ןיוש ךיא בָאה םענייא
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 ,ןעגנאז עצראוש ,עקנאלש -- ,םענורב םַײב סנירעּפעש-רעסַאװ

 .ןעגנאזעג עקילאווק ןגורק עטיור יד ןיא ןגָארט

 ,תורונמ ענעדליג -- ,ןגורק עטיור ,ןעגנַאז עצרַאוװש

 .תורוד עקידנעמוק ןּפיל ענַײד ןליֿפ -- וטסקנירט

 רעטנערבעצ דרע רעד ףיוא סנּפָארט עקידנלַאֿפ יד וצ

 .רעטנענ .רעטנענ .רעטנענ .קיטשרָאד ןלַאֿפעגוצ ךיא ןיב

3 



 ? סָאװ רַאֿפ

 א
 ,עטַאז ןייק טינ לָאמ ןייק ןּפילרעַײֿפ טימ זדלעֿפ רענעי

 --- ,עטַאט ַא יו ןטליג רע ןָאק רבדימ ןצנאנ םעד סָאוװ

 ,טנורנּפָא עזַאּפ לדנייטש ַא ףיוא רע טגנעה ןגױבעגנַײא

 .לדָאנ ַא ףיוא ןענַאמשעג שטנעמ 8 טלָאוװו'ס יו

 !לודג םענוֿפ טלַאהנָא רעד זיא לדנייטש ַא טַײצ ליֿפ ױזַא

 .זָאלב ַא גונעג זיא ןֿפרַאוװוצנַײא םיא :ךימ טרעדנווו'ס ןוא

 .עלעטניוו ןייק ָאטינ רָאנ

 ? סָאװ רַאֿפ

 ב

 ןגיצ ,ןגיצ

 ,ןגיטש עקנַאלב קיצָאטש ןוֿפ ךיז ןעָוצ

 ,עצראווש ַא ךָאנ עסַײװ ַא

 -- עסַײװ ַא ךָאנ עצראווש א

 ,ריווַאלק ןוֿפ טשרעקָא ןגױלֿפעגּפָא ןשיװַאלק יו

 ןוגינ רעד ןוא

 -- ריֿפ עלַא ףיוא --- לָאט םעניא טרעדינ

 ,ןטָאשַאב טילב-רעדנַאעלָא טימ געטש םעניד ַא ףיוא

 ןגיזַאב וצ

 .םָאש ןייא ןָא ןטלעוו

 ןטָאש רעצרַאווש ַא טלַאֿפ ןגיצ ץלַא ןוֿפ

 ? סָאװ רַאֿפ
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 בג

 ,ךעלטַײװ רימ זיא -- ןביוא ןוֿפ זיור עדליוו יד

 ,לַאװק ןיא טלַאטשעגּפָא ריא --- דניק ןגייא ןַא

 ,לַאער זיא ןביוא ןוֿפ זיור עדליוו יד

 ךעלטַײד ןוא קידתושממ

 .ןטנוא אקווד

 ,ןטנוא אקווד סָאװ יד ןעגנַאֿפ ךיא ליוו

 רעסַאװ ןעָאלב-למץעלֿפ ןיא טנַאה ןַײמ טמיווש

 ,ןטנורג יד וצ

 ,סָאלש ןקידעילַאװכ ַא ןיא רעדליוו רענעי וצ טמיווש

 .רענרעד טימ לוֿפ ןביוא יו טקנוּפ זיא לַאװק ןיא טלַאטשענּפָא יד
 ? סָאװ רַאֿפ 18

5 



 א

 ןעלגילֿפ עקיציּפש טימ לימטניוו ַא -- עמלַאּפ עקיצנייא ןַא

 ,דנַאל ןקידמַאז םעניא ןוז עקידמַאז יד טלטניוװַאב

 -- ,ןעלגיח יד רעביא לדנקלָאװ עקיצנייא סָאד ןיב ךיא ןוא

 .דנַארב ןקידנווו םעד ןלייה ,ןענעגערעצ ךיז דלַאב לעוװ

6 
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 ןגָאלָאעכרַא טימ

 ,ןגָאט םִַײב דלָאנ-םי ןיא ןלַאֿפ רענייטשנוז

  ,ןגָאלָאעכרַא טימ ןעמוקעג ָאד ןיב

 לגיה םענעטינשעצ ןסַײװ ןרעטנוא

 ,לגיוו ַא ןיא דניק ַא יו ,טָאמש ַא טמולח

 ,הֿפוקּת ענעטלַאהַאב ַא ףָאלש ןוֿפ טלּפַאצ'ס

 .אֿפוג טײקנטלַאהַאב יד ףוס ןָא טלּפַאלּפ'ס

 ,ןסָאלשעג ןגיוא טימ ןעלכיימש ןטייקליטש

 .ןסָאמ --- ןטייקליטש ןוא ,ןעמרַאֿפ -- ןטייקליטש

 --- קימַאלֿפנביז דנעלב א ןביג ןטייקלימש
 ,קימַארעק ...ןעניֿפעג ןגַאלַאעכרַא

 --- ,ןענוז ןוֿפ ,ןשטנעמ ןוֿפ תומשנ ןייק טינ
 .ןענוֿפעג לברעש 8 רעדיוו טָאה ץעמע

 --- רַאסעֿפַארּפ ןטלַא םעד ַײב דײרֿפ עקיצילב
 ,רסאלּפ תלנּת ןוֿפ רעסעמ א זיא טָא

 ןגָאז רימ ךיז טסולג
 : ןגָאלַאעכרא יד

 ,םילֿבה לֿפה זיא'ס ,רעדירב ,טייקיטשינ --
 .םולח םעד ןעניֿפעג טינ טעוו ריא ןמז-לּכ
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 ךלמה המלש ןוֿפ ןלַאטש יד ןיא

 ,ךלמה המלש ןוֿפ ןלַאטש יד ןיא ָאד

 :ױזַא רימ קנַאדעג א טנָאז

 ,ךלמ ןרעטמנוא ךיז ןביוטשעצ תורוד

 .יורטש ןייק רעביא טינ ןזָאל

 רעיוב יד ןענעז רעוו ,לשמל ,וטסייוו

 ?יד-טָא ןלאטש ןוֿפ עקַאט

 רעיוד ןיא טלטָאזעג ןעלזייא יד רעבָא

 .ינק יד רעטנוא ריד ןקַאה

 ךעלײרֿפ ָאד ןלאווק סעטערָאק ערעייז

 .ןַײװ ןשהנֿבל טימ לוֿפ

 ךלמח המלש ןוֿפ ןעלזייא יד קיטנעק

 ןַײז ךיוא םימכח ןזומ

 -- םירישה-ריש טרעהעג ןבָאה ייז קיטנעק

 גנַאל ןענעז רַאֿפרעד עקַאט

 .םיריש טימ עלוֿפ .ןרעיוא ערעייז

 .גנַאלק ןקילָאמַא טימ לוֿפ

 ןטלַאּפש עטבעווניּפשרַאֿפרעטש יד ךרוד .ַאש

 .קירוצ ןעלזייא יד ןעמוק

 ,ןטלַאהַאב ןגיל ָאד ןעניגַאב זיב לעוו'כ

 ,קיזומ רעייז ןרעהסיוא
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 ןַאשטוב רעד רֿבח ןַײמ

 ,עזָאירעב ַא ףיוא טניווועג רע טָאה לָאמ ַא

 :ןַמז ןקידרעמוז א --- רימ ןגעקטנַא
 ,עזָאר ,עטקנאלשעג סיֿפ טימ ,טַײצ-תוּכוס ןוא

 ןַאשטוב רעד זיא ,טּֿפול ןיא קידנעינק יו

 ,ןעמי רעביא ,םחל-תיב ןייק ןגױלֿפעג

 .ןאלּפָארע ןטביײלגַאב ,םענעגייא ןיא

 -- ןעמארנ עטסנעש ענַײמ טלבָאנשעגטימ ןוא

 .ןאשטוב רעד רֿבח ןַײמ

 אבה-םלוע ךיז טֿפױקעג רע טָאה סיוועג

 --- דניצַא רָאנ .טֿפַאשקנעב ןַײמ ןעמענטימ רַאֿפ

 ,עבאשז עקידנגיוב-ןגער -- לבָאנש ןיא

 ,דניק ןיב ןעוועג ךיא ווו קירוצ טילפ רע

 .ןצַאלַאּפ טיובעג שיײלֿפלמרימ ןגייא ןוֿפ

 ,ןאמוט --- ייז טָאטשנַא רע טעוװ ןעניֿפעג

 ,ןצַאלּפ טינ םיא לָאז ץרַאה סָאד זַא ,ארומ בָאה'כ

 .ןאשטוב םעד רֿפח ןַײמ
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 ןדלעֿפ ַא וצ ןסקַאוװעגוצ

 גָאט-ןריובעג ןטסקיצכעז ןַײז וצ ,ןסעלעיעל .א

 ,טנזױטרַאי רָאּפ ענַײֿפ ַא ָאד ךיא ןיב ןֿפָאלשעגנַײא

 ,ןייבעג ןַײמ רעביא ןוא .זדלעֿפ ַא וצ ןסקַאװעגוצ

 טנזיורעג ןוא טמיורגלימעג טַײצ ענשַאּפערָאה יד טָאה

 ,ןיימש א רַאֿפ ןטלַאהעג םענעֿפָאלשעגנַײא םעד ןוא

 ,טקיטעטשַאב טינ רענוד ןייק טימ ןַײזדָאי ןַײמ בָאה'כ ,תמא

 ףָאלש ןַײמ ןיא טלזירעג לרעסַאוװ-םולח ַא טָאה'ס

 ,טקיטעזעג -- םענעעשעג ,םענעעזעג םעד טימ ןוא

 .ףָאש א ןָא טקנירט לאווק א ייהעלע

 ןטלַאהַאב ךיא בָאה -- טנערבעג טָאה שדקימה-תיב רעד ןעוו

 ,דניצַא זיב ףיוא ,ליוק עפייה ןַײז דנווו ַא ןיא ץעגרע

 -- ,ןטלַאטשעג יד ןטַײב ןעמונעג ךיז ןבָאה רעטעּפש

 ! דניק ןרָאװעג ןיב -- עדייז-רעטלע-רעטלע ןַא ,ךיא

 רוסָא -- דנַאליינש א ןיא טנגענַאב ךיז בָאה'כ ױזַא יו

 !ּפָאק ןַײמ טמענַאב'ס ביוא

 ,רעסָאוװ ,ןזָאלבעגקעװַא ןיהַא טָאה ףושיּכ רעסָאװ

 ?ּפָא טינ ץלַא ןזָאל ןעיינש יד זַא

 ,המח-יוקיל ןוֿפ דנַאל ןיא ןעוועג ךָאד ךיא ןיב טשרעקָא
 ; טנעקַאב םוג -- ןסַאג ןוא רעמינּפ

 ,עמַאמ ןַײמ --- עלעביטש לקנוט ַא ןיא

 .טנעה יד טימ ןעגנַאֿפ טינ ןָאק עמ סָאװ ,ןקלָאװ א יו

 ,ןֿפָאלשעג טסיב ,םולח ַא" :טקעװעגֿפױא ךימ טָאה יז רָאנ

 .?לָאמ עלא עמאמ ןַײד זיא קיביײא

 ,ןֿפָאש ןוא ךעלעֿפעש יד ךיז ןעשַאּפ למרּכ ןֿפױא

 .לָאװ רעטרַאצ רעד ןיא תורוד עגנוי ןצוּפוצסיוא
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 ןטייקליטש

 ,ָאלב ןיא עלַא ,ןטייקליטש ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ א ןעזעג בָאה'כ

 ,טייקמוטש ערעביוז רעייז טרעהעגרעטנוא ןוא

 .ןעלדיֿפ עטלגיזרַאֿפ ןיא טולב'ס יו

 .ןלעטשּפָא ךיז טעוו ץרַאה סָאד ןדַײס .טינ ךיא ןָאק ייז ןבַײרשַאב

 -- ,רעדנעל ןוא ןטַײצ ןוֿפ ןבעווש וצ ןעמוקענ ןענעז ייז

 ןעקנעב ייז .ןברַאטש טינ ןענַאק סָאװ ,עכלעזַא תומשנ

 .תליא ןיא ,ָאד עקילָאמַא םיֿפוג יד ךָאנ קירוצ

 -- ךיא ןוא .ןעקנווועגרעביא ךיז ןבָאה ןטייקלימש יד
 ,הלילח ,ןלָאז ייז ,םינּפס טקעדעגוצ
 :ןעזרעד רעגניֿפ יד ןשיווצ ןוא .ןרעה טינ םעמָא ןַײמ

 גנַאלש א גנוגעווַאב ןַא

 .לּפעק ןרעבליז ַא טימ

 גנאנ ריא ןרולרַאֿפ ןוא

 ,לּפענ א ןיא ,טַײװ ץעגרע

 דניה ַא טֿפושיּכרַאֿפ טיימש

 ,טייקליק רעקימי ןבעל
 דניל ןוא רעמיול ױזַא
 .םייקליטש רעד ןוֿפ בליז ַא יו

 טמַאמש סָאװ לטניוו ַא ןוא

 ,ןלעווש עקיעז-טינ ןוֿפ
 דמַאז ןיא ןריולרַאֿפ טָאה

 .ןלערַאק עמיור ענַײז
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 ריּפַאּפ עטנערברַאֿפ יו

 ; למיה ןיא רעלדָא ןַא טגנעה

 רימ ףיוא ןטָאש ןַײז ןוא

  ,למירד םוצ ףּתוש ַא זיא

 ַאי רעוו ךיז טגעווַאב'ס רָאנ

 ןעמוהּת ענרעגיט רעביא

 ַאד ןטייקליטש יד ןוא

 .ןעמַאנ ןַײז ןעקנעדעג זיולב 150

52 



 ןקלָאװ רעד

 ,גנונעװַאב עטריזיטָאנּפיהרַאֿפ -- גרעב ןשיווצ

 ןסיוו טינ לָאמ ןייק וטסטלָאװ ייז ןָא סָאװ ,גרעב

 -- םעדערעשט ןרעיוה סע ּווװ לָאט א ןוֿפ םעט םעד

 : גראב םענעטלעז ַא טנגעגאב םעצולּפ ךיא בָאה ייז ןשיווצ

 .רענרעה ענעגיוב-ןגער ייווצ ןוא תוחול טימ השמ ַא

 .ןלַײֿפ ןשיווצ שריה ַא יו ןיהַא ןֿפָאלעג ןיב'כ

 : ױזַא זיא ןעשעג ןוא

 --- טָא-טָא ןֿפָאלרעד ןיוש ןיב'כ ןעוו

 .רעטניהַא ןיוש גרַאב רעד ןזעוועג זיא

 . ןֿפָאלעג טינ ןיב ךיא לֿפיוװ ןוא

 --- קירוצ ןוא ןיהא
 ,ןעגנאגעגכרוד גרַאב םענעטלעז םעד קידנעטש ךיא ןיב

 .ןעגנַאלרעד רענרעה ייווצ יד טנַאקעג טינ -- טלַאװעג

 ןעגנאהעג ןענעז ייז

 ,לשמ ַא יו רימ רעביא

 --- ןבייל ךימ ןקילֿפעצ ןנעמ ןוא

 ןביילג טינ לָאמ ןייק לעוו'כ

 .ןקלָאװ א ןעוועג זיא גראב רעד זַא
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 םיוברעסקָאב רעד

 ! ןעמיה א ,דיל א טמוק םיא--- םיוברעסקָאב רעד טעטסעיַאמ ןַײז

 ןיימש א ףיוא אקווד ךיז טיובעגסיױא רע טָאה גנוניוװ ַא

 ןיימשַאב טלעוו יד ןָאק ןוא ,דרע לטַײה ַא טימ ןגױצַאב

 ,ןמיס ןייק טינ שואִיי ןוֿפ -- קילבנגַײוװצ ןַײז .ףליה סמענייק ןָא

 !טַײצ ןוֿפ ץעזעג סָאד טרעדַײלשעגּפָא טָאה

 .ןייז-ילּכ שירעמייב א יוו רעסקָאב יד םיא ןצישַאב'ס

 ; טַײטַאב רע סָאװ םענַאב ! םיוב ןרַאֿפ ךיז לעטש גנוטכַא ףיוא

 ןעיימס טעוו םיא זַא טסוװועג רע טָאה ,סקָא ןַא וצ ןכילגעג

 ,ןייטש םעניא רענרעה ענַײז ןגָאלשעג ןוא ,תונשקע

 ,ןטלַאּפש םיא ןָאטעג ןוא טעווערעג ןַײּפ ןיא רָאי טרעדנוה א

 ןייר קינוז טלדורּפש ,ןעמייל עטיור יד ןיא ,ןטנוא לַײװ

 ,ןטלַאהַאב עלעכלעווק רעקידעבעל ַא
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 שטנעמטרעבלייא רעד

 ןגעז ,ןגעז ןלירג-הנֿבל

 .רעדנַאנוֿפ יז ןנעז ןוא טיַײצ יד

 ןגעקטנַא טנַײשרעד םיובטרעבלייא ןַא

 : רעדנַאװ ןַײמ ףיוא םינּפ ןַײז טלַאֿפ'ס ןוא

 ןעגנַאגעג ,שטנעמ 8 ןעוועג ךיוא ןיב --

 ...ךלהמ א טייקסטוג ןוֿפ דנַאל םוצ

 ,ןעגנַאז ,ןלירג ןוֿפ טיילגַאב ,ָאד רָאנ
 ,ךאלמ ַא געוװ םעד רימ טָאה טמױצרַאֿפ

 -- גנודנעלב עקידמינּפ-לּפָאט א

 ,ןטָאש ןַײמ בלאק 8 יו ןטינשעצ

 ,גנודנעוו ַא ,קילב ַא ,ןַאּפש א ווו ןוא

 .ןטָאברַאֿפ :טייקיזיּפש ַא טלַאֿפַאב

 ןגיובעג רָאנ .טרעֿפטנעעג טינ בָאה'כ
 ,לגיה ןטנָאנ םוצ ךיז ןעמונרַאֿפ

 ןגיױא ענַײמ טָאה רע ןוא ? ןיהווו ---

 ,לגילֿפ ַא טימ ןסָאשעגסױרַא

 ,טייקדנילב רענירג ַא טימ ןטלָאשרַאֿפ

 ,ןטנַאקַאבמוא םענוֿפ טקידיילַאב

 טייקדניוושעג ןיא טלָאמעד ןיוש ךיא בָאה

 .ןטנַאק עלַא ףיוא ךיז טרעדַײלשעג

 ,המקנ לוֿפ רָאנ ,טייהרעדנילב ןוא

 ,ןסירענסױרַא םיובטרעבלייא ןא

 המחלמ ןיא ןבױהענֿפױא םיא

 !ןסיוו רע לָאז --- ךאלמ ןנעקטנַא
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 ןרָאצ ןַײז ןיא ךאלמ רעד טָאה'ס ןוא

 ,לגילֿפ ןטימ טעּפמיא ןַײמ טמיילעג

 ,ןרָאװעג ךיא ןיב שטנעמטרעבלייא ןַא

 .לוגיע ןצרַאװש ןיא שטנעמטרעבלייא ןַא

 ןביוהעג בָאה'כ סָאװ ,םיוב רעבלעז רעד

 ןצלָאמשעג טָאה ,אנוש ןגנעקטנַא

 --- ,ןביוא ןוֿפ דלישנגַײוװצ ןימ אזַא

 .ןצלָאה ענַײז ןיא ךימ ןעגנַאֿפעג

 ןעמָאנ ןַײמ ךָאנ ךיא קנעב טלָאמעד ןוֿפ
 .רעמדימשעג א ןרָאינעגניר ןיא

 .ןעמָארטש םעוו רימ ןוֿפ טולב ךעלשטנעמ רָאנ
 !רעטיב ןַײמ ,ןייבעג ןַײמ ןגעז םַײב

 .עדמערֿפ ןענעז ייז ןטרעבלייא יד

 .רעדילג ענַײמ-םינ --- ןקינַײּפ ךימ

 ַאד םעלק ןוֿפ יז ןָאטסױא רימ ףלעה ,ָא
 ...רעדיוו טייקסטוג ןוֿפ דנַאל םוצ ןייג ןוא

 ?ןגעלעג ָאד ךיא ןיב ווו .גָאט רַאֿפ

 ,לגיז ַא -- ץראה ןַײמ ףיוא טרעבלייא ןַא

 .ןגעז וצ ףיוא טרעה לירנ עטצעל ַא

 .לגילֿפ רעסַײוו ַא יו ןקלָאוװ ַא
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 ןעלמעק ןוֿפ ךעלקעלג

 ,ןזָארג עשימייח ןיא ןגייל ךיז רימָאל

 !טרָאֿפ ןענעצנַאג ךיז ,עטבלַאהעצ ,רימָאל

 ןזָאלבעצ ןּפיל עקיטניוו טימ לעוװ ךיא

 ,טרָאװ ןשידִיי םענוֿפ ליוק עקיילג

 ןעלמעק ןוֿפ ךעלקעלג
 : ןעלמערד ןיא ןעגנילק

 .ור

 ןדרַאילימ ןרעטש

 ןדרי םעד ןקעד
 .וצ

 : קָאטשנַײװ ןַײז טרעקיױהטנַא למעק רעדעווטעי

 ,טמעטאב-קיליורג זיא ירּפ ןַײימ יוו ,עז --

 --- ,סָאטשניײּפ ןַײז למיה ןזיב טנַײװצעצ רענַײמ

 ...דמַאז םעד ןטכַײֿפַאב ןרערט עמערַאוװ

 ןעלמעק ןוֿפ ךעלקעלג
 : ןעלמערד ןיא ןעגנילק
 .ֹור

 ןדרַאילימ ןרעמש

 ןדרי םעד ןקעד
 .ֹוצ

 ,ןמֿפַאז עשימרוטש יד ןיא ןַײא ךיז טרענייצ

 .ליומ ןיא לָאז ןייגעצ רעדָאי רעקיצילב

 -- ןטֿפַאק םענענַײל רעטנוא ,דמעה ןרעטנוא

 .ליוק עקַיילג יו ,רעבלעז רעד טעמוא
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 ןעלמעק ןוֿפ ךעלקעלג
 : ןעלמערד ןיא ןעגנילק

 .ור

 ןדרַאילימ ןרעטש

 ןדרי םעד ןקעד

 .וצ
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 ,טכַאנ עבלַאה ,יניס ןבעל

 --- ,ןגַײוװש טימ ךיז טלגנאר טייקליטש וו

 ץילב ַא טָאה'ס .ןרָאד א טמַאלֿפ

 .ןגַײװצ יד םיא ןדנוצעגמורא

 ,ץילב א עקילַאק ַא ,ָאי
 ,ענעיה ַא דוֿבּכל םמסמ

 טסיוו רעד ןוֿפ םותי םעד טָאה

 ענעצס יד ןוא -- ,ןבעגעג דנוצ ַא

 געוו ןַײז ףיוא ןעמונעגטימ

 ,ןייזמוא ןקידנריטסיסקע ןוֿפ

 -- םַאלֿפעג ןיא ןרָאד םעד וצ

 .ןַײז םוטש טינ ןָאק טייקמוטש וליֿפַא

 ,שטנע מ א טנערב'ס יוװ ןעזעג בָאה'כ

 .ןזיװַאב טינ רֶע טָאה ןגיז רָאנ

 ,בייל ַא יו ,ןרָאד רעד ןוא

 --- ןזיּפש עקידנרָאצ -- לגענ טימ

 ,גנורּפש ַא טינ אנוש ןֿפױא

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שיילֿפ א --- שיילֿפ ןַײז טקילֿפעצ

 ןייצ ענַײז טנֿפע רעַײֿפ'ס

 .רעַײנ א ףמַאק א ןיוש טעילוה'ס ןוא

 גנַאזעג טימ ןצַאלּפ טלָאמעד

 ,רעטנוצ יוו טיור ןטייװקנרָאד יד

 םַאטש רעייז ןֿפלעה ןלַײא

 ,רעמנוא טינ םַאלֿפ םעד ךיז ןכינ ןוא

 גנַאל ןעקנעדעג טעוו רעַײֿפ'ם

 -- ,ןתוטש ענױזַא ןָאטוצּפָא טינ

 טייק א ףיוא ןטָאש ַא יו

 .ןסוֿפוצ ךיז טרעקיוה ןרָאד םַײב

59 



1947 

 וו?

 ,עכיוה ןלַײזטכיל

 ,ןטיימורט עקנַאלב םימ רעטַײר יו

 .טָאבעג ןטֿפלע ןא רעּפוק םענוֿפ סױרַא ןעגנילק

 ןטיײלגַאב

 : טָארט ןַײמ

 .ךומּכ ךצראל תֿבהאו
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 בג ןזֿפ רעדיל

 עֿבש-ראב וצ געוו ןֿפיוא

 ,םענורב ןקימייל ןוֿפ רעסַאװ סָאד זיא הנס ַא

 ,לגָאװ ןַײמ ךיז טָאה טשטנעמענּפָא קילעֿפוצ ווו

 -- ,םינוגינ טימ הנס ַא ,רעקַאלֿפעג ןיא הנס א

 ,לנָאל ןַײמ ,ןּפעש םַײב ,ןברַאש א יו טלַאֿפעצ'ס

 ,םערָא ןַא ןגַײמש טמענ םענורב ןטלַארוא ןוֿפ
 .קידנעלב זיא סָאװ ןייטש טימ ןלייט ףיוא ךימ טדַײנשעצ
 ,םירתבה ןיב תירב א ןסָאלשעג ןרעוו לָאז --
 .קידנעטש ףיוא טלגיזרַאֿפ ןדייב ןשיווצ דנוב ַא

 ,רעטַײקעג ןייק ףוג םוצ טינ טסַײג ןַײמ זיא דניצַא
 .ןסָאמ ערעדנַא טיול -- ןעגנַאלק ןוא ןבליז יד
 -- רעמייווצ א םערָא ןַא ןגַײטש טמענ םענורב ןוֿפ
 .ןסָאלשעג זיא דנוב רעד
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 םיברקע הלעמ

 .הריצי רעד רָאג ןוֿפ טַאטשרַאװ םַײב וטסיב ָאד

 -- ,ןלעזעג א יו םיא וטסנָאק ךיז ןעגנידרַאֿפ

 עריא טימ ןלָאצַאב ריד טעוװ טייקיבייא יד

 .ןלעֿפעג טעברַא ןַײד רַאנ טעוו'ס בוא -- תועבטמ

 -- "ןענָאיּפרָאקס ןוֿפ גייטשעג" םַײב טמאזרַאֿפ טינרָאג טסָאה

 :ת יש א ר ב טלעטשענסיוא רעדליבטסנוק ענַײז טָאה ָאד

 ןנעה דומע רעד עטבילעג ןַײז טשוק טָא

 .זיא שאה דומע ןַא ,עטבילעג יד ,יז ןוא

 ,האוֿפר ַא ףיוא טינ רעדנווו ןייק ,טושּפ יו

 .ןזָאלג ענעדמַאז ךרוד רעֿפעשַאב םעד טסעזרעד

 ,האוֿבנ יד טניווו עקיטֿפולרעדניא טעטש ןיא

 .ןזָאלעג יז טסָאה יו -- רעגנַיי טינ ,רעמלע םינ
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 בוסוח-ןיע ןיא םיוב רעד

 -- ,ןעגנַאז ענעדנוצעג יוװ דמַאז סָאד טרעקַאלֿפ'פ ןעוו

 עלַײװ א ליוו ןוז עקיטכעמלַא יד טסיזמוא

 ,ןעגנאלרעד ָאד םיוב ןקירעי-טנזיומייווצ םוצ

 .הליל ויא ,רעטצניֿפ זיא לוגיע ןַײז ןיא ּוװוַא

 המחלמ רעגנַאל ןיא טָאה בלעוועג-ןנַײװצ ןַײז

 ! ןגַײװצ יד ןדָאב םעניא קירוצ ןגָאלשעג

 : אמּתסמ עטַאט ןַײז םיא ףָאלש םַײב טָאה טלייצרעד

 .ןײגַײברַאֿפ ָאד ןעזעג ךיא בָאה קלָאֿפרבדימ ַא --

 ןטלַאהַאב 8 .םיוב םוצ רעיוא ןַײמ זיא טניינעג

 "! טֿפַאשגנע ןוֿפ ךימ ַײרֿפַאב" : ןוקית ַא טנָאמ ןייוועג

 ,ןטלַאּפשעצ בוסוח-ןיע ןיא םיוב םעד לעוו'כ !קַאה ַא

 .טֿפַאשקנעב ענעגייא ןַײמ ןעניֿפעג ,רשפא ,ןוא

62 



 ?גנ ןוֿפ ןסקוֿפ יד"

 ,ןסקוֿפ יד ןוֿפ קילב םעד טנשריעג ןבָאה ייז

 ,יּתשילּפ םעד ןגעק ןענושמש ןוֿפ ןדנוצעג

 -- ןסקוװװ עטקיזדלעֿפעג ןוא דרעב ענעלַאטש טימ

 ,עטשימרַאֿפ רעטעלב יד ןוֿפ קירוצ ןעמוקעג

 ,רעּפעינד ןוא סעגנַאג ןוֿפ ,ַײנוד ןוא לסַײוװ ןוֿפ

 --- ןֿפורעג עלַא ייז טָאה ןיילַא יניס רעד

 רעּפעט םענוֿפ טנעה יד ןיא םייל יו ןטענק וצ

 .ןֿפוג ענעגייא ןוֿפ ןטלַאטשעג-האוֿבנ

 ןורּכז ןיא .טנעקעג קיצניוװ ךיז ןבָאה יז

 ,רודיס ןוֿפ תויתוא עקנינבָארד זיולב ןבילבעג

 ןרָאד ןקינערב ןוֿפ לוק-תב ַא טָאה ָאד רָאנ

 .רעדירב ריא טנעז דניצַא :טקינייאעג ןסקוֿפ יד
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 סרעלדָא

 -טקידיײלַאב א יו ,ןירעלדָא ןֵא -- םעצולּפ ןוא

 ,ןעיָאװ קידלבָאנש א טימ ,ףלָאװ רעטלנילֿפַאב

 טקידיײטרַאֿפ ןוא ,רימ ןגעק בייה ַא ךיז טגנַאלרעד

 .ןעיוט ןיא טלמירד סָאװ ,גרַאוװניײלק סָאד קיטיוצנייא

 ,יז טלַאהרַאֿפ ךיא ןייטש ַא ןוֿפ ץעז ןטימ ןעוו ןוא

 -- לגיז רענרעּפוק רעד ןרעטש םענוֿפ טצַאלּפיס ןוא

 ,יז טלַאֿפ ענעגױצעגרעדנַאנוֿפ לנילֿפ טימ

 ,לנילֿפ עקידנווו טימ גרַאוװניײלק'ס קידנצישַאב

 ,למיה ןטימ דרע יד ריא טֿפױלטנַא'ס רעדייא ןוא

 --- ,המח-יוקיל סגָאט ןוֿפ ןקעלֿפ טימ ןגױצַאב

 למירד ןקייוט םעד עניילק יד ןקיּפעצ

 !ץעמַאמ :ןעװעטַאר יז לגילֿפ ןָא ןעִילֿפ ןוא
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 יֿפַארעשזד ידַאװ

 ןביז טימ יֿפַארעשזד ידַאװ רעד זיא טשטנעבעג

 .רעניד ןוא רעניד ץלַא סָאכע ענעדלַאגניג

 ,ןביז ןיא ךיז טלַאֿפעצ -- ןעמָאנ ַא ,גנַאלקסױא ןַא

 .רעניודעב זַאטסקע טימ ױזַא ןלייצרעד'ס

 ןבעווש ָאד ןזָאל ךיא לָאז טרָאװ עשז ןכלעוו זיא

 ?עדַאטס רענעזדלעֿפ ןוא טײקָאלב רעד ןשיוועצ

 !ןבעל :ןעגנילקסיוא טמענ המשנ יד ןיײלַא

 .ידַאװ ןוֿפ רעקעלג ןרעֿפטנע לָאמ ןביז ןוא

 עלַאקס ןוֿפ גנוטלַאּפש ןיא "ןבעל" סָאד ּוװ ,ָאד ןוא

 ןעמאזוצ ןיוש ּפָא ןגָאלש -- לָאמ ןביז ּפָא טגנָאלש

 עלַא ןוא ,ליֿפ ױזַא ןענוז ענעגנַאֿפעג

 .ןעמַאלֿפ יד ןיא טיומ םעד רעּפוק יו ןצלעמשעצ
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 טעטש עקירָאהטיױר

 ,רעַײֿפ ןטלקסומעג ןוֿפ טעטש ךיא בָאה ןעזעג

 .ןֿפַארגָאעג םוש ןייק ןוֿפ טקרעמַאב טינ טציא זיב

 ,רעַײהענמוא קיזומ טימ טעטש ענעֿפַאשַאב

 .ןֿפַאשַאב טינ טלַאטשעג רעייז טָאה רענייק סָאװ

 טקימעטשענ ָאד ןיילא קיטנעק ךיז ןבָאה יז

 .עוַאל טימ ןסָאגַאב ןעמרָאֿפ ענעגייא ןוא

 טמקיטעטשַאב ,ןליוו םענענייא ןטימ ,ןיײלַא

 .הוחו םדַא עטעקַאנ יד רַאֿפ םייה ַא

 ,םעטָא ןקיניגַאב ןיא טעטש עקירָאהטױר

 ,רעַײט יא ,קיטולב יא ןשמנעמ ןָא תומולח

 ,םיטֿבש עקירָאהטױר ןעניווװ ןלעוו ךַײא ןיא
 .רעַײֿפ ןקימעזמוא ןבלעז ןוֿפ ןסָאגעג
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 ןֿפסוי ןוֿפ רענייב יד

 רענייב יד ןנָארטעג השמ טָאה ןענַאד ךרוד"

 ."ץָאלב ןציּפשמיײיה יד וצ זיב --- ןֿפסוי ןוֿפ

 רָאנ ןיײלַא ןזיוװַאב טינ :ץרַאה סָאד ךיז טנייוועצ

 ,האווצ ַא רוד ןַײמ טָאה ןַײז וצ םייקמ

 ,ןשָאלרעד-טינ בלַאה ,ןֿפסוי ןוֿפ רענייב יד

 .תוליהק עטיוט ןיא טנלע רע טָאה טזָאלעג

 ,ןושל ןוֿפ דימת-רנ רעד --- ייז טימ ןעמַאזוצ

 ,..תוליֿפּת עשיבָאב ןָא רעליוה ַא ןעמוקעג

 ,רעדמעז רעטנוא ,ָאד ןֿפסוי ןוֿפ רענייב יד

 -- ןלױּפ רעטנוא ,טרָאד ןֿפסוי ןוֿפ רענייב יד

 ,רעדמערֿפ ץלַא ןבַײילב ןוא קיצניװ ךיז ןענעקרעד

 .ןליוק יוװ ןעולג ןוא סרעסעמ יוװ ןדיננש ןוא
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 ןגער ןייק טינ טסעז ןוא

 ,םימ אלמי אוהה לחנהו םשג וארּת אלו חור וארּת אל
 ג"י ,ג ,'ב םיכלמ

 ,ןּפָארט ןייק טינ טסליֿפ ןוא ,ןגער ןייק טינ טסעז ןוא

 ;זיא דנו-ענ דמַאז ןיא ןועגש רעטמַאלֿפעצ

 -- ןּפָאלַאג עדליוו ןיא דרעֿפסגירק יו ןעמָארטש ןוא

 ! סידַאװ עקינייב ןיא ןזדלעֿפ יד ןוֿפ ּפַאלק-ּפַאלק

 טנגעג רעקידופ ןוֿפ עלַא ןגָאײיס ? ןיחווו

 ,רעסעלש ענעטינַארג ,ןעמיוצ קידנקאהעצ

 טנגעגַאב קידוינש ןרעדנַא םעד םָארטש ןייא ןוא

 ,רעסעמ ןקיטנאילירב א ןַײרַא םיא טציײלֿפ ןוא

 ןעמָארטש עקיטֿפַאז יד ןוא גנַאל טינ טרעיודעג'ס

 ןקעד יד ףיוא יז ןוֿפ ןבַײלב סע .ןדניװשרַאֿפ

 ,ןעמָאז ןטרעסַאװַאב ןוֿפ טילבעצ ,ןזָארג זיולב

 .ןקע עשיטעמָאק עגנַאל-גנַאל ,ענירג יו
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 ביקנילאיסַאר

 -- ,םעדעֿפ עקיצנַאלג יו תולזמ ןוֿפ טניּפשעג

 ,ןעקנוט ךיז טמענ בלעוועג-למיח ןוֿפ ץענטכַאנ יד

 םודא ןוֿפ ןזדלעֿפ עקידַײנש יד טלּפַאצַאב

 .ןעקנוֿפ ערעַײז וצ ףוס-םי ןיא טרעדינ ןוא

 ץלוֿפ א יז ףיורַא ץעמע טבייה --- ןעגנַאֿפעג

 רעדיוו ןיוש יז טּפעש עקידייל ַא ףּכיּת ןוא
 ,עלוד ,ענעטלָאּפשעג ,ןידמ ןוֿפ ןזדלעֿפ יד
 ...רעדיל ףיוא ,רעטכיד ןֿפױא ץענ יד טמוק ךָאנרעד

 ,ןיוש ילֿפ ךיא ןעמַאזוצ רעדיל יד טימ ,דלַאב-דלַאב

 .םעדעֿפ יד ףיוא -- טנעה ענַײמ .ץענ יד זדנוא טקעדַאב'ס

 ,ןשימ ,ךיז ןליּפש ןטייקמוטש יד ןטנוא ןוֿפ

 .םודא ןוא ,ףוס-םי רעד טנגעגַאב ןביוא ןוֿפ
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 ףוס-םי םַײב ןשריה

 הזעה טימ טנשקערַאֿפ ךיז טָאה גנַאגרַאֿפנוז רעד

 ןעמוק סע ןעוו ,טכַאנ ַײב ףוס-םי ןיא ןביײלב וצ

 ,עזָאר קידלושמוא יד --- רעסַאװ ןוֿפ ץַאלַאּפ םוצ

 .ןעמוג םעד ןליטש וצ ןשריה עלעדייא יד

 ןטרָאב םַיַײב סנטָאש ענעדַײז יד ןזָאל ייז

 טייקליק ןוֿפ ןעגניר יד ףוס-םי ןיא ןקעל ןוא

 ןטרָאד ןוא .עגנַאל רעמינּפ ענעלדיֿפ טימ

 ,טייקליטש רעד טימ ייז ַײב גנוסנקרַאֿפ יד טעשעג

 ןקעלֿפ עקיזיור .ייז ןֿפױלטנַא -- טקידנעעג

 רעמָאי לוֿפ ןבַײלב סע רָאנ .דמַאז םעד ןבעלַאב

 ןקעל ןוא רעסַאװ ןיא ןשריה-גנַאגרַאֿפנוז יד

 .רעמ ָאטינ ןענעז סָאװ ,ענעי ןוֿפ טייקליטש יד
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 ףיש ַא ןוֿפ טעלעקס

 --- ,ןּפילָאּפ ,ןלַארָאק ,ןעלשומ טימ ןגױצַאב

 .ןהמלש ןוֿפ טרעטסַײמעג ךָאנ ,ףיש א ןוֿפ טעלעקס
 ,ןּפיל עקימי טימ יז טבעלַאב םערוטש רעד
 .ןעמיוש עקימי וצ גערב-םי ןוֿפ יז טקנעב זיא

 !עמלַאּפ יד ןביוא ןוֿפ זיא טניוו ןיא םיױבטסַאמ ַא

 .ןסָאלשעג -- ןענייבעג יד ,ּפעק ךיז ןגעווַאב'ס

 -- אמלעד ונובר -- ןוא ...ףיש יד ךיז טגעװַאב'ס

 .ןסָארטַאמ עריא טכעלענֿפױא ןבָאה קירוצ

 ,רעסאוװ ןיא יו דמַאז ןיא סרעדור יד ןשטַאּפ ייז

 .ןענַאּפש עכעלטע זיולב ,ףוס-םי רעד -- ןגעקטנַא

 :רעסַאּפש 8 דימת זיא לרוג רעד ?ןעמווושרעד

 .ןענאמשעג ּוװ טרָא ןקיבלץז ןֿפױא טבַײילב יז
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 תליא

 ןענוגרַאֿפ ךיז טנַײה טָאה ףוס-םי רעקיגױאָאלב

 : רעהֿפױא ןָא ןלייצרעד סעילַאוװכ ןוֿפ םיקוסּפ טימ

 ,ןענוז יו ןעגנַאגעג ןֿפיש ןענעז רימ ףיוא" --
 ,ריֿפוא ןוֿפ תורצוא יד לארׂשי ןייק טכַארבעג

 ןֿפיט ןיא רעטציא ייז ןענָאמ ענעקנוזרַאֿפ

 ..."םיתמ יוו םולח וצ ןעמוק ייז קידנעמש ןוא

 ןֿפיש יד ןלעוו'ס ,רערעַײמ ןַײײמ ףוס-םי ,ָא ---

 ,םיתמה תיחת ןעלגעזֿפױא ךָאנ ֿבורקב

 ןטלעוו ינימ לּכ ןיא ןריֿפ ייז ןלָאז רָאנ

 .םילשמ סהמלש ןוא יניס םענוֿפ גנַאזעג'ם

 ןטלעצעג םֿבקעי ןיא ןעגנערב ייז ןלָאז ןוא

 .םולש ןוֿפ דלָאגניג'ס ןוא טֿפַאשדנַײרֿפ ןוֿפ לרעּפ יד
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 עיניל עטצעל יד

 ,עיניל עטצעלרוא יד ,עטצעל יד .טלקנוט סע

 .לּפַאצ ןיא רימ טֿפױלרַאֿפ קילָאמנײא-קילָאמשירק

 עינימ א לָאמ ַײרד ךיז ןטֿפול רעד ןיא טגנַאלרעד

 :לּפַאצרַאוװש ןיא ףיט קידנקוצ ,ךימ טנרעל ןוא

 ,ןֿפױל ןיא זיא ור ןַײמ .עטשרע זיא עטצעל יד --

 -- ,םעטמיר ןַײמ טשינרָאנ םעד טקיטלַאטשעג טינ טלָאװ ןוא

 ןֿפוא םושב טנָאקעג טינ טסטלָאוװ וד ןליֿפרעד

 ,םיא טיצ ןוא ןשטנעמ ןיא טרעטיצ סָאװ ,עיניל יד

 ,ןביול וצ ךיד טמוק סע ,עיניל ,וטסיב טכערעג ---

 ,רעטיג ענַײד רימ ןיא לקניֿפ ַא ןבעג רַאֿפ

 -- ,ןביומטש עקַיילג ןיא ןלַאֿפעצ ךיא לעוװ רָאנ

 ? רעמיצ ןכעלשטנעמ ןַײמ ןעיצ וטסעוו ןיהנווו
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1049 

 יניס רה

 .יניס םעד רימ טזַײװַאב טייקליטש ןוֿפ רעגניֿפ רעד

 .ןגיטשענ זיא רע ּוװ ןיינוצ טינ טנעָאנ לעוו'כ

 !ענַיור ןיא ,םייהַא ןֿפױלטנַא ,ןֿפױלטנַא

 ...ןוגינ רעד ןלעוו ךימ טעוו טיוט ףיוא ןקיּפעצ

 ןצעזעג עלא ןגעק ,טרעקרַאֿפ ,רשֿפא ןוא

 -- ,טינ טעז עמ סָאװ ןעז ןוא ןקלָאװ ןיא ןײגנַײרַא

 ןצעזעצ טייקליטש יד סרעטילּפש ףיוא ךימ לָאז ןוא

 ? טינ טערטאב ךיא ,ןיינ ,ָא :ןעקנאדעג יד טָאטשנַא

 ,עטסיוו ןיא טייקליטש רעד ןוֿפ רַאה וד ,יניס רה ---

 -- -- טקידנעלב סָאװ ,ןקלָאװ םוצ ןעלקַאװ ענַײמ טירט יד

 ?וטסיב רעוו : רעלדָא ןא לנילֿפ ענַײז טיירּפשעצ

 .(טקידנעעג טינ --- דיל סָאד) ------ ? ? ןעמָאנ ןַײמ ? ןעמָאנ ןַײמ ---
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 םודס וצ ןענמיה עניילק

 א

 ןלַאֿפעצ יוו ,לכיימש א טקאהעגפױרַא רימ ןוֿפ טסָאה

 .ןלַאקָאװ ןוֿפ עדימַאריּפ עָאלב א ץראה ןיא טלָאװ

 .ןלַאש ,ןלַאש -- רעלַײמ עטמירקעצ טימ ןענוז עצרַאװש

 ,עלַאטנעירָא גנוניוטש ,טנעמיד ןיא ןַאטעגנָא טסַײגצלַאז

 ,עלַא ייז טדנעלברַאֿפ ןוא וטסָאה ןטץָאּפ טרַאנעגּפָא
 : הלגתנ זיא ןרָאװעג ןיילַא רימ זיולב דוס ןַײד רָאנ

 ,ןעמנּפ םימ טײקנֿפַאשַאב יד ןיוש זיא -- ןֿפַאשַאב םיוק
 .ןעמַאלֿפ ןיא קידנענערב יז ןָאק המלשה ןֿפמעקסיוא

 .ןעמַאזוצ ריד טימ -- קנַאדעג רעטלַארוא ןַײמ .טנערבעג טסָאה

 רעטיור קיטולב ןטָאש ןַײד קעווַא זיא טלָאמעד ןוֿפ ! םודס

 ,רמונ םעד ןוא םקונ םעד וצ ,רעדנעל ,ןטַײצ רעביא

 .רעטיול ,רעטיול ,רעטיול טסיב ןיילַא וד

 ב

 טייקיטכיל ןוֿפ עצרַאוװש ַא --- ןוז יד

 ...םולב זיב ןֿפיײילש ענַיימ טֿפַײלש

 םייקיטכיש-ןביז רעטנוא ,ָאד טָא

 .מונימ עטשרע ןַײמ ךָאנ טבעל

 -- עקינַארַאֿפ ןוא עקיַאמינ סָאד

 .גרעב ןוֿפ ךיז ןעלּפַאצראװש
 עקינַאקלּוװ טנעה טימ רָאטּפלוקס ַא

 .קרעוו ןַײז ןטימ ןיא ןזָאלעג טָאה

 : ךיז ןלייט ערעדנוזַאב ןגיל
 -- =- -- טנעה ,ןעקנַאדעג ,תומשנ
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 ,ךיז ןלײחרַאֿפ ,ןַײז ץנַאג ןליוו יז
 .טדנעוועג ייז ןיא טינ זיא'ס רָאנ

 טייקכעלנעזרעּפ א -- םיױברעַײֿפ ַא

 ,םוהת םַײב ןטסָאּפ ןַײז ףיוא טייטש

 מייקכעלנע ענעטלעז ַא ןיֿפעג ךיא

 .םודס ןוא םולח ןַײמ ןשיווצ

 ג

 ,ןטָאנקעג טָאה םיכָאלמ יד קרעווטסנוק ןַײז ןיא סָאװ ,רעד

 -- ,ןטָאררַאֿפ םיא ןלעוו ענעי זַא ,טסווועג טינ רעִירֿפ טָאה

 ,ױרֿפ רענייש ,רעניילק רעד ןיא ןבילרַאֿפ ךיז ןלעוו

 ,גנוטסולג ןַײז רַאֿפ גַײצליּפש ַא יו רעבליז-םולח ןוֿפ טצינשעג

 ,עלעזעה א ךָאנ ןבייל יו

 רעדניק סטָאנ ןענעז ױזַא

 ,רעניילק רעד ךָאנ ןֿפָאלעג ענעדנוצעגנָא ןעלקסומ טימ

 ..רענייא ריא זיא ןלעֿפעג שטָאכ ,טעינַאמעג ייז טָאה יז ןוא

 ץלַאז ןּפָארט 8 גיוא סטָאנ ןוֿפ ןלַאֿפעג זיא טלָאמעד

 ,חריצי ןַײז חלמח-םי ןבעל ןסָאנעגּפָא ןוא

 ,ןלַארָאק ןוֿפ סקיביײא ןַא דיילק 8 ןיא יז ןָאטעגנָא

 ,ןֿפױל עמאס ןיא ,ױרֿפ יד ,עטרעווילגרַאֿפ ַא יז טייטש
 ןלַארַאק יד רעטנוא ןוֿפ ךָאנ ןעלּפַאצ'ם

 ,טסירב עגנוי

 ,לסקַא םוצ טײרדרַאֿפ -- ּפָאק

 -- ןעָאי-ןוא-ןיינ --- ןגיוא יד ןוא
 ,רענעמ עקידנגָאי יד וצ ןעלמעלֿפ

 ...ןויסנ 8 רַאֿפ ןיילַא ךימ ןלעטש ןוא
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 יי יי א עא א אט אטא טאטע

 ,ליטש

 .טינ רעמ ןגָאי רענעמ יד

 .ינק יד ףיוא ןגיל

 .ןקַאבעגנַײא ןדָאב ןיא ּפעק יד ןוֿפ ןעלצרָאװ-ןקָאל

 .ןקַאנ רעייז ןוֿפ ןייוועג סָאד ןקעל ןגיצ עדליוו ןוא

: 

 טנעקעג ךיוא ןכַאמ טלָאוװ'כ

 : טנעמירעּפסקע אזַא

 ,חלמה-םי ןבלעז םַײב עלעקשַארומ ַא ָאד טֿפױל טָא

 -- ,עלעבַײװ סטול עטעקַאנ ַא

 ,לשמל ,יז ךיא לעוװ

 -- ,ןּפָארט ןקידנעילג ןצלַאזעג ַא טימ ןסיגּפָא

 ענעי יו טקנוּפ --- קיביײא ןבַײלב יז טעוװו

 .ןֿפָאקוצ לדנקלָאװ ןסַײוװ ַא טימ

 ,ענעפ אזַא ,איֿבנ ַאזַא ןעניֿפעג ןיוש ךיז טעוו'ס ןוא

 .ךַארּפש רעקידנצילב ַא ףיוא ןלייצרעד וצ הׂשעמ יד

 .ךנּת 8 ןבָאה סעקשַארומ ביוא
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 ה

 הדסמ וצ געטש ןֿפױא לייח ַאזַא ָאד זיא'ס

 ןדיַײמ ריא סָאװ ,ןַאקלּוװו ַא ןוֿפ שינעפיט ןיא

 .עדַאטס ַא ןבייל ןוֿפ עטגָאיעג וליֿפַא

 ."ןדַײל ןקידלודעג ןוֿפ לייה יד" יז טֿפור עמ

 ,םסנטָאברַאֿפ עלַא ןגעק ןַײרַא ָאד ןיב ךיא

 ,ארומ ןוא טנלע רימ זיא טמעטַאב-קינָאה לַײװ

 ,םנמַאש ןוֿפ ןימלע-תיב ַא לייח יד זיא ןעוועג

 !ארוב םענוֿפ טעלעקפ רעד -- טּפול עקינייב יד

 רעטסדנימ ןייק .טייקמוטש ץזָאלטַײצ .שינרעטצניֿפ זיולב

 .ןביולג ןוֿפ לּפַאצ ןייק .טינ טכיל ןוֿפ ןורּכז

 -- רעטצניֿפ רעד ןיא רָאי ַא יצ העש ַא טלגָאװעג

 .ןביוא ךיז ןזיוועג טָאה ןוז יד םעצולּפ ןוא

 רעטַארק ןוֿפ ןּפיל רעביא ןוז עקיוט ַא

 .ןֿפימ ענעלייה יד ןיא טעלעקס םעד טבעלַאב

 -- רעטַאלֿפ א סנטָאש עטקינַײּפעצ ןבינ'ס ןוא

 !ןֿפילשץעגּפָא ןוז יד טָאה ייז ןוֿפ טייקצרַאוװש יד

 ןגיל ךיא לעוו לייה ןַײד ןיא ! טשטנעבעג ַײז ,םודס ,ָא

 .ןתעל-תעמ ענַײמ ןקינוזַאב טסעוו וד זיב

 ןוגינ רעקימודס ןַײמ ןצײלֿפ טעוו רעטַארק ןוֿפ
 .ןסע רימ ןעגנערב ָאד ןבָאר יד ןלעוו'ס ןוא 1050
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 םילשורי

 ןעלגיּפש ענעזדלעֿפ

 טייקיבייא יד לָאמ ןייא ומסליוו ןעז ביוא

 ,םינּפ לֹא םינּפ

 -- ןברַאטש טינ ,רשֿפא ,ןוא

 ,טלַאהַאב ןגיוא יד

 יז ּפָארַא יירד

 .ןברַאש ןיא ןטיונק יו

 טלָאמעד ןוא

 ,רענעדנוצעג-ךיז-ןיא ןַא

 םויה-דע ּווו ,ייג

 -- ןֿפערט וצ יז ןעוועג לגוסמ טינ זיא טֿפַאשרעדנַאוװ ןַײד

 ןֿפע ןֵא ךיז ביג ןוא
 ,םילשורי ןוֿפ ןעלגיּפש ענעזדלעֿפ יד ןגעקטנַא 1047
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 יֿברעמ לתוּכ םוצ געוו ןֿפױא

 ,יֿברעמ לתוּכ םוצ געוו ןֿפױא

 ,םענורב ןקידנניל-קימייל ַא ןיא

 עוװָאס ַא יו ןסקַאװַאב דיי ַא טציז

 .רעכעב א טצירק רע ןוא

 םינוגינ יד

 ןגערֿפ ןעוט ןּפיל עמוטש יד ןוֿפ

 ,רעכעד יד טצישַאב סָאװ ,ןקלָאװ םעד ַײב

 ?ןנעקטנא ןעמוקנָא טעװו רע עשז ןעוו

 .רעכעב ןֿפױא רֶע טצירק רעֿפטנֶע םעד ןוא

 ןסעזעג םּתסמ רע זיא ױזַא טָא

 יֿברעמ לתוּכ םוצ געוו ןֿפױא

 ,ןתעל-תעמ עשיכנּת ןיא ,טלָאמעד
 איֿבנ רעד ןעוו

 זדלַאה ןֿפױא גנַאטשכָאי ןטימ והימרי
 .לָאמקנעד א ךיז ןוֿפ טָאה םרעמַאהעגסױא
 ,ןסעזעג םּתסמ רע זיא ױזַא טָא

 .טכַאלש רעד ךָאנ ןבילבעג טינ זיא שטנעמרעטומ ןייק ןעוו

 ,טכַא קיצרעפ ןצנַײנ ןיא ,טנַײה

 ,רעדנעל ןוֿפ גנאנרעטנוא םַײב

 ,רעדנעוועג עקיבלעז יד ןיא דימשדלָאג רעד ץלַא ךָאנ טציז

 ,םענורב ןקידנגיל ןבלעז םעניא |

 ,רעכעד יד ףיוא ןקלָאװ ןבלעז ןגעק

 ,רעכעב ןֿפױא רעֿפטנֶע םעד טצירק רע ןוא

 ,םיורגלימ ַא ןוֿפ ןעניבור עקיטֿפַאז יו

 --- ץילב ןקידרעמוז טימ טֿפַײרטשעגכרוד
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 .םינּפ ןַײז טכַײל

 ?ןעניֿפעג דוס םעד ןעוו ,עדייז ,וטסעוו ---
 .ץירק ךיא ,דלודעג בָאה'כ --

 .םינּפ ןייק ָאטינ רעמ .ןשָאלעגסיױא
 | .עשזַאס ץעָאלב ,עטלַאק
 -- טנעה יד זיולב

 ,םינמיס עקינייב םהלואג רעד

 ,טנערברעד-טינ רעכעכב ןֿפױא ןצירק

 ,לגענ ,רעגניֿפ יד ךיוא ןשָאלעגסױא
 .דנַאר סרעכעב םעד טֿפול רעד ןיא טקיטולב'ס

 לגר-הלוע רע זיא הליֿפּת ַא טימ = הל"
 ,דנַאל ןיא ףיוא טייג סָאװ ,הנֿבלוצ 6
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 טָאטשטלַא ןגעוו קינַארכ

 ןלַאֿפעג זיא םילשוריזטלַא ןעוו גָאט ןיא

 ןיוש רעמ ןבָאה רעגירק עטצעל יד זַא ןוא-

 -- ןשרעהַאב וצ ןזיוװַאב טינ טָאטשטלַא יד

 טנַאװ א ןוֿפ רע טסגנַיי עמ 8 ס רעד טָאה

 םיא טָאטשנַא ןוא ,ןכָארבעגסיױא לגיצ א

 :טנַאה עטכער יד ןיײלַא ךיז טרעױמרַאֿפ

 .םעטָא ןטצעל ןַײמ זיב ןבַײלב ָאד לעוװ ךיא
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 עטבילרַאֿפ

 - ,שדוקח-ריע ןוֿפ טנעװנזדלעֿפ יד ףיוא
 . ,לדיימ טקידנווװרַאֿפ ַא רוחב ַא טגָארט

 .רענרעה ףיוא טסוקנזיור ַא שריה ַא יו

 ,םירמ ַײב טירט סנּפָארט יד טבַײלק הנֿבל

 ,ןעמיה-רענַאזיטרַאּפ םעד טגניז רוחב רעד
 .טימ ןעגניז הדוהי ןוֿפ ןזדלעֿפ יד

 .רוחב ןוֿפ זדלַאה םורַא -- סמערָא-לדיימ יד

 ,םַאטש ןוֿפ זדלאה םורַא : רעקידתמא

 -- קילב ריא

 ןלָאט ןוא גרעב יד ןוֿפ ןוגינ רעד

 ,טיהרַאֿפ ןַײז לּפַא רעזדנוא ןיא טעוו

 ,ןעמיה-רענַאזיטרַאּפ םעד טגניז רוחב רעד
 .טימ ןעגניז ןּפיל עטיוט םלדיימ רעד
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 ךק

 ,םילשורי ןוֿפ טײקטױרלּפע

 סנקלָאװ יד ווו

 טלדנַאװרַאֿפ ךיז ןבָאה

 ; ןעַײבעג ןיא
 טייקטיורלּפע

 -- עמוטש ןוא ענעמונַאבמוא

 ? םילשורי ןוֿפ טײקטױרלּפע ,וטסטַײטַאב סָאװ

 ,רעטכעט ןוא ןיז עגנוי ענַײד ןוֿפ גה םעד וטסֿפוט-םוי

 ? ןרָאי ליֿפ ױזַא ןיא טֿפַאשקנעב ןַײד ןוֿפ עטצפיזעגסיוא

 ,וד

 ,עקיצנייאנייא

 ,וד-וד

 וד-וד

 ,וד-וד-וד ןוא

 -- ,ןצנַאלגּפָא ענַײד וצ סָאװ

 ,טנעהעמַאמ עקידמערַאברעד

 טרעמַאלקעג ןוא ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 -- תורוד עלַא

 ? םילשורי ןוֿפ טייקטורלּפע ,ןטסטַײטַאב סָאװ

 טלקַײקעג ךיז ךיא בָאה קיצניװ וצ ,ייוו

 ,ביוטש ןַײד ןיא

 ןקָארשעג ךיז ליֿפ וצ

 ,טייקמוטש ןוא סיבנעגנַאלש ןַײד רַאֿפ

 .הֿבושּת ַא ןקיליװַאב טסלָאז וד זַא

 לָאז רעסעב
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 -- רעסעב רשֿפא ןוא .ץרַאה ןַײמ ןרעֿפטנע

 ןעמענרַאֿפ זיולב טסלָאז וד

 ,ןרעדָא ענַײמ ןוֿפ ןייוועג סָאד

 ןגער ןַײד ןוֿפ לוק-תב םעד םענרַאֿפ ךיא יו ױזַא טָא

 -- -- רענייטש עקימיורנלימ ןוֿפ דייוועגניא ןסיוא ,ןטנוא 149
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 גנוטכיד

 הזעה ַא ןעוועג זיא'ס ,ןבעלכ

 ,ןגער ןיא גרַאב-ןויצ ןֿפױא ןעמוק וצ
 תומולח ןוֿפ גנוטסעֿפ א ןיא טגיניק'ס ווו

 ,םיליהּת-לעב רעד
 -- ןגעוו ןטכַארמ ןוא
 ןגעוו --- ןלייצרעד וצ ךיז םעש'כ

 .גנוטכיד

 טנַאה ַא יו ,ןטכַארט סָאד ןעוועג זיא'ס ןוא

 ,ןברַאש ןקימיורנלימ ןַײמ ןוֿפ טלַאמעד ןסקַאוװעגסיױא טלָאװ

 .רעגניפ ןציּפש יד ףיוא ןגיוא עטצילבעצ ףניֿפ טימ טנַאה ַא

 שירעעזלַא טנַאה יד טָאה'ס ןוא

 ןגער םעד םורַא טבעוושעג

 ,בַײלױרֿפגנוי ַא םורַא יוו

 : ןגערֿפ םענוֿפ רוּכיש ןוא

 ? גנוטכיד זיא סָאוװ ---

 טלעטשרַאֿפ םיױבננַײֿפ ַא טָאה ,סגנעווקירוצ

 ,קנַאדעג ןַײמ ןוֿפ טיײקטעקַאנ יד
 ,טקידיײלַאב ,טליטשעגמוא ןוא

 ,לָאט ןיא ּפָארַא ךיא ןיב
 עקרעשטשאי עקידנעשטמשילב ַא טָאה'ס ּווו

 .ןגיוב-ןגער ןוֿפ ץיּפש 8 ןָא טייקסאנ ריא טקעלקענּפָא
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 ןמיס ןייק ןיוש ןבילבעג טינ זיא'ס ןעוו

 מרעהרעד לָאמ א טימ ךיא בָאה ,ןגער ןצנַאג םענוֿפ

 --- -- --= ןעמיטש ,םינוגינ

 .דרע'רד רעטנוא ןעלדיֿפ עקידנענייוו ןוֿפ שינעצײלֿפ

 ,ןעמָארטש עקידוועעזמוא עשידרערעטנוא ענעי

 - =- גנוטכיר ַא ייז ןכוז ןגער-עטַאט םוצ סָאװ ,ענעי

 ? ןעמָאנ םַײב ןֿפורנָא ייז ךיא לָאז יו

 !גנוטכיד זיא סַאד --
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 שטעשי

 : םיֿפוצה רה ןֿפױא ענַײמ זיא טַײצ יד

 ךעלעמַאּפ ןענעֿפע עריא רעסעלש יד

 -- םיא ףױרַא ןרעגלעוו ןוא גנַאגרַאֿפנוז םעד

 .חלמח םי ןוֿפ ןָארט םעד ףיוא ,ןגעקטנַא

 ,ןהמלש ןוֿפ גניר-ףושיּכ םעד טגנערב לגױֿפ ַא

 ...רומזימ ַא טימ ןעמַאזוצ םיא רימ טגנַאלרעד

 ןעמיורט ךיא ןַאק השעמ עכעלרעדנווו א

 .רימ-זיב תורוד עלַא לײטנָא ןעמענ'ס ּווװו

 ,קיצניוו רימ זיא--רעטסנעש רעד םױבלדנַאמ ַא

 .טלדנַאמרַאֿפ גנַאל טָאה סָאװ ,ךיא קנעב םענעי ךָאנ

 ,קיצנירּפ ןוא טכייהעג זיא םילשורי

 .טלדנַאװרַאֿפ קַאמשעגרוא ןיא טָאטש א זיא'ס לַײוװ
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 ָאדַאינַאל םיסנ ןוֿפ האווצ יד

 ,םירעש האמ ףיוא לקניוו ַא ןיא

 -- ץֿפיז ןוא גנירמיצ טימ טלדנַאה עמ וו

 ,םירֿפס טימ ןדָאלַאב ךעּפעט ַא ףיוא

 .סטֿפירשעג ןטלעז ַא ןענוֿפעג בָאה'כ

 -- למיה ךעלעטעלב עטנרעטשַאב יוו

 .ריּפַאּפ עָאלב עטלקיצַאב סָאד

 למיש טימ ןגױצַאב -- ןדנַאר ענַײז

 ,רועיש ןָא טכענ עקַיױט יד ןוֿפ

 ןוויּכב תויתוא יד ןכָאה סעּפע

 .טניּפשרַאֿפ ,ןגיוצעג ןגיוא ענַײמ

 ןוימָאמ הנחמ עקיטלעוונעי א

 ,טניט ןרעטנוא ןָאמעג םושז ַא טָאה

 ןושל ןַײמ ףיוא טצעזעגרעביא ךיא בָאה

 ,דיל ןוֿפ הרוצ ןיא טלאהניא רעייז

 ןשָאלרַאֿפ טשינרָאג ןיא ןבַײלב טינ לָאז'ס

 .דִיי ַא םענייא ןוֿפ האווצ יד

 יאדווַא ךַײא טעוו סע ,רעדניק ענַײמ ---

 .רָאג שילרעטפסיוא ןַײז האווצ יד

 ָאדַאינַאל םיסנ זַא ,עשז טקנעדעג ָאט

 .רָאװ ענעגייא ןַא ,עטייווצ ַא טָאה

 ,עטילגרַאֿפ ןעלקנוט ןיוש ןגיוא ענַײמ

 ; דנילב וצ י"שר ןוֿפ תויתוא יד רַאֿפ

 ,ע טי ר ד סָאד ךיז רימ ןיא טנֿפע סע רַאנ

 .דניצַא ןטיהַאב טעוו גיוא עטירד'ס
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 ןענַײּפ ענַײמ טכורֿפ יוװ ןלעוו סע ןעוו
 -- םיֿפ ערעַײא ַײב ןגיל ןבַיילב
 ,ןענַײשעצ ךיז רימ ןיא עטירד סָאד טעוו
 ,םיוועג סע ריא טעוו ןקרעמַאב ןוא

 ,ןרערט ןייק ןזָאל םינ ריא טלָאז טלַאמעד
 ,טיירב ןענעֿפעעצ ןדָאל יד רָאנ
 ןרעמש עקידיײלק-סַײװ ןינמ א טעוו

 .םייהרענעגיובעג םיליהּת ןגָאז

 המחלמ ןייק רָאנ ביוא -- ןגרָאמ ףיוא ןוא

 ,ןיסמח ןסייה ריא ןענַאּפש טינ טעוו

 המשנ ןַײמ טעוו ןעילֿפקעװא ןעוו

 --- ןיד ןוֿפ לָאשגָאװ רעקידָאנעג וצ

 ןדרֿפס ןוֿפ רעטסטלע ןוא עטַאט רעַײא
 : ךַײא וצ השקב עטצעל יד טָאה
 ןדרי םוצ ןעמענ ריא טלָאז ןייבעג ןַײמ

 ,ךַײמ ןיא ןעלֿבוט לָאמ ןביז סע ןוא

 ,ןַײז קנארק טעוװ ץעמע יצ ,המחלמ ביוא

 --- דנַאל ןיא ןלעֿפ טעוו רעסַאװ רעדָא

 ,ןַײז קנַאד רעקיבלעז ןַײמ טלָאמעד ךַײא טעוו

 ,דמַאז ןיא רהטמ ךימ טנעז ריא ןעוו

 ןסַײלֿפ ךיז ריא טלָאז ןקידנע ןכַאנ

 : ױזַא טָא ףוג ןַײמ ןדיײלקַאב ןוא

 ,ןסַײװ םעד ןיא ,דמעה ןשימייה םעד ןיא

 .ױרֿפ ןַײמ ,עמַאמ רעַײא טיינעג סָאװ
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 ןטֿפַאק ןַײמ ןָאטנָא ריא טלָאז דמעה ןֿפױא

 ; דלָאג ןכעלנירג ןוֿפ ןסַאּפ יד טימ

 ןטֿפַאה ענרעבליז ןיא תילט ןטימ

 .טלָאז ריא ןליהַאב ןצנַאג ןיא ךימ

 תילט םעד ןקעדַאב טינ טסעגרַאֿפ ןוא

 ,טלַאװק סָאװ ,לטנַאמ ןקיטֿפול ןטימ

 ,סעילאװכ עקימַאלֿפ גנַאגרַאֿפנוז ןיא יו

 .טלַאמשעג רעצנַאג ןוֿפ רעטנורַא רימ

 רימ יצַאב ַא טיג דיילקרעבייא םורָא

 ;ודנערֿפ עקינוז טימ עלײשטַאֿפ יד

 רימ ןי א יוװ ,לכיט ַא -- םעזוב םעניא

 ,סטנערברַאֿפ ןַײמ ץרַאה ןַײמ טמעטָאעג טלָאװ

 ,ןקָאז יד ,ךישקעטש ענלּפרוּפ יד ןוא

 -- ןָא טוט עקּפעק ענעדַײז יד ןוא
 ,ןקז ַא ןוא דניק ַא -- ָאדַאינַאל יו

 .ןָאטעג טלָאװ בוטש ןיא ֿבוט-םוי ֿברע

 הנּתמ ַא טגנערב ענעשעק ןַײמ ןיא

 .שַאלֿפ ץעקנילוֿפ ַא -- םיקומצ-ןיי

 ענַאמערק ןיא טקורדעג לכנּת'ס ןוא

 ,שַאט ןרעדנַא םעד ןיא ןַײרַא טוט

 :ָאד ּוװ דיישרעטנוא ןַא ןָא -- ךָאנרעד ןוא

 ,םייל ןיא ןימלע-תיב ןטלַא ןֿפױא

 הדוהי ןוֿפ דמַאז ןקידוז ןיא יצ
 .םייה ַא ןטַאט םעד ןעיוב ריא טלָאז
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 : םענורב ַא יוװ ןַײז לָאז רֿבק רעד ןוא
 .ןַײרַא ןטרָאד קידנעייט ש לָאז ךיא
 םיא ןוֿפ ןעמולח קידנעייטש לָאז ךיא

 .ןַײז טעוו דיתעב סָאװ םעד ןגעוו

 ןטישרַאֿפ ןרַאֿפ זַא ,עשז טקנעדעג רָאנ

 ,דנַאר םַײב ןגיובעג ,עביל ,ריא טלָאז

 ןטילבעצ ַא לוֿפ קָאטשלדנַאמ ַא רימ

 ,טנַאה רעקינייב ןַײײמ ןיא םוטש ןבעג

 הלנמ ךַײא ןַײז ךיא לעוװ דניצַא ןוא

 :ןַאּפש א זדנוא טלייטמ'ס לַײװ ,האווצ ןַײמ

 עלַא ענַײמ ! ןַארַאֿפ טינ טיוט ןייק זיא'ס

 ! ןַארַאֿפ טינ :וצ ןעמיטש טכענ ןוא געט

 ןזָאלב ןוא .קיבייא םינ זיא ףָאלש א לַײוו

 ,לוק ַא םימיה תירחַאב טעוו

 ןזָארג עקידמַאז יד ןיא טזָאלב סע יו

 -- לָאמ א ןגער םענוֿפ טיימורט ַא

 ,טדאינאל ,ַאדֿאינַאל : ןענָאמ טעוװ ןוא

 ! ףָאלש ןַײד טקידנעעג ןיוש ? גנַאל יו זיב

 ,עדַאטס 8 ןָא ןַײז טינ ךעטסַאּפ א ןָאק'ס

 !ףָאש עטלגָאװרַאפ ןַײז טסיב וד ןוא

 ,םיֿפלַא ןרָאי ןרעיודעג ןָאק'ס

 ! טעוו סע לַײװ ,ןעשעג טעוו ױזַא רָאנ

 ,םיֿפלח ןצנַאט ןלעוו לַײװרעד ןוא

 -- -- -- טעטש ןעיולבֿפױא ,ןייגרעטנוא ןלעוו'ס
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 גנודיילק רעקיבלעז ןיא טלָאמע ד ךיא ליוו
 ,דַארַאּפ םענעי ןיא לײטנַא ןעמענ
 .גנודיישעצ ןייק ם נ ײ ה ןטימ ןַײז טינ לָאז'ס
 --- ןוא
 .די-ֿבתּכ רעד ַאד זיא טקידנעעג
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 גנוגָאמרעד ןוֿפ שרַאק יד

 טערטרָאּפָאטױא

 -- טָאמש יד

 טלעמשעג ךיז טלָאװ ערעזַא ןַא יו

 סיֿפ עטשרעטניה יד ףיוא

 ,המיא ןיא ןבילבעג ןוא
 -- ןּפוש עקיזַײא טימ ןגױצַאב

 ןשטיינק ענעמץעלָאיֿפ-זַײרג יד טימ ןָאמעג רעמיצ ַא טָאה
 רעגניֿפ יד טימ בָאה'כ ןעוו
 ,םינּפ ןקיזָאלג ריא טלצנורעצ

 .םנטָאש ןוֿפ ָאכע

 .ןעגנאלק עטקיציירקעג

 .ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא

 ,טכיל ןוֿפ ןלַײז

 .ןעגנאז ענעבָארבעצ יוו

 .ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא

 ? ןיהּווו

 ,םעטָא ןכעלשטנעמ א ןעניֿפעג וצ

 ,ןּפיל עקימייל רעביא טרָאװ קידעבעל א

 !ןגרָאמ טוג : ןגָאז םיא ןענָאק וצ םינּפ ַא

 ,םויק ַא ךָאנ טלעוו יד טָאה ריד טימ ןעמַאזוצ

 ...ןעגנַאלש ןייק לברַא יד ןוֿפ רעמ טינ ןכירק'ס ןוא

 .ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא
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 ,תיליל יו ךימ טדנעלברַאֿפ רעגנוח רעד טָאה לָאמ ַא

 .ןסענעגֿפױא בלַאװש ַא םעדיוב א ףיוא בָאה'כ ןוא

 טרעשטיווצעגסיוא בלַאוװש יד טָאה ,טנַאמרעד ךיז ,דניצַא

 .המקנדןבלַאװש ריא ןעלּפַאצרַאװש ענַײמ ןוֿפ

 ,ןרערט ענַײמ ייז ןיא רעמ ָאטינ

 לנױֿפ רעד

 עלַא טקיּפעגסױא טָאה

 ,רעשטיווצעגנ ןלוד ןיא

 ,ןגעלעג רעלעק 8 ןיא ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ַא
 ,ריּפַאּפ ןגיוב ַא יו תמ ַא טימ דנַאנַײב

 -- ןקלַאב םענוֿפ יינש םענרָאֿפסָאֿפ טימ ןטכױלַאב

 ליוק עלעקיטש ַא טימ ךיא בָאה ןבירשרַאֿפ

 .ןכש ןַײמ ןוֿפ בַײל םענעריּפַאּפ ףיוא דיל ַא

 -- ,רעמ ָאטינ רעטיוט ןייק וליֿפַא זיא דניצַא

 טייקסַײוװו עטקידיײלַאב

 .ןעגנַאהַאב עשזַאס טימ

 .ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא

 .ןלַאֿפעג זיא יינש רענעלַאֿפעג ןיוש גנַאל ַא

 עניילק ךעלרעַײֿפ טימ ןזיווַאב ךיז טָאה'ס ןוא

 ,םייה ןַײמ

 לּפמעט ַא יו

 ...ןצילב ןוֿפ טעשזירגעצ

 ,טייהדניק ןוֿפ םולח קילדעוו טנעקרעד יז בָאה ךיא
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 עצײלּפ ןַײמ רעטניה ךיז טָאה סָאלש ַא יו טקַאהרַאֿפ

 ,םעטָא ןֿא

 סעקעוושט ןוא

 ,טייקמוטש ענרעזַײא יד טָאה בַײל ןיא ןגָאלשעג -

 לּפמעט ןיא ןעיינש יד רעביא קידנעשזדנָאלב ןוא

 ,שטנעמ רענעסקַאװַאב ַא רימ ךיז טָאה טקעלּפטנַא

 ,ךיא יו ןגיובעג

 ,קיכַאנק ןוא טלטַאּפעצ

 .הנֿבל רעטלױוֿפעגרעביא ןא ןוֿפ טנַײשַאב

 ?וטסיב רעוו ,רעלדנַאוװ ,יעה --
 : טעיָאװעצ ךיז ּפמעט רענעפקַאװַאב רעד טָאה'ס ןוא
 ? ומסיב רעוו --

 ? ךימ טפנעקרעד --
 : הלאש רעקיבלעז טימ רענעי ןוא
 ? ךימ טסנעקרעד --

 ? המשנ --
 :רעטנענ טצנַאמעגוצ רענעסקאוואב רעד טָאה'ס ןוא
 ? החמשנ --

 ,ןברַאק יד םינּפ ןַײז ףיוא ןעזרעד בָאה'כ ןעוו רָאנ

 -- ,זָאל א ןוחצנ טימ ןיהַא ךיז טגנַאלרעד

 ,ןברַאש ןיא רימ ןַאטעג עילַאמס ַא ץעמע טָאה

 .זָאלג ןוֿפ ץענערג םַײב ןלַאֿפעג ןיב ךיא ןוא
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 לגיּפש ןיא םינּפ ַא וצ ןרָאטנעמָאק

1 

 ,סַאג רעשידִיי רעד ןוֿפ דליב סָאד ןלָאמרַאֿפ וטסעוו ןוא

 -- ,רעטעלַאּפ םעַײנ ,ןקינוז ןַײד ןיא טקנוטעג לזדנעּפ טימ

 .ןלייש ךיז ןלעוו עקיטציא יד ןברַאֿפ יד : ןסיוו ַײז

 ,רעטעּפש ךיד ןלַאֿפַאב טעוו קַאה א טימ דליב ענעזעוועג סָאד

 ,ןלייה טינ לָאמ ןייק םעוו עַײנ סָאד זַא ,ױזַא ןדנווורַאֿפ

2 

 ,טיומ םוצ ןעוועג קירעגַײנ טסיב

 .ןבעל םענוֿפ טקידיילַאב

 .טאהעג טינ עדייב ייז קיטַײצניײא טסָאה

 ,ןבעל ןעניֿפעג טיוט םַײב טסעוו וד : טניימעג

 .טאז ןרעוו וצ

 ןענוֿפעג טסָאה וד זַא ,ןכייצ ַא זַײװַאב

 .קילג עטֿפָאהעג'ס טוט ןֿפױא רעיול םַײב

 -- ןענוֿפעג טינ וטסָאה רָאנ

 .קירוצ םוק

 ,קירוצ םוק --- ןטלעוו עדייב ןוֿפ טשיױטנַא

9 

 מַײצ ןקעלֿפ יד סיוא ןעייג םע

 .ןענינאב םערעווילג עליטש יו

 ,טַײברַאֿפ ןָא ענַײמ עטסטנָאנ ,ָא

 ? ןעניֿפעג ךַײא ךיא לעוװ עשז ּוװַא

 -- תעגושמ יוװ קרַאטש ןגַײוװש א

 .עזיוּפ עגנַאל יד זדנוא ןשיוועצ

 -- םַאג ןיא רעמינּפ יד ךָאנ ףיול'כ

 .עזסיוא רעַײא ןוֿפ טכיל-םילוגליג
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4 

 -- טרעטַײוװרעד קענַאג ןוֿפ

 ? ןבילבעג ריד סָאװ זיא

 טרעטַײל סָאװ ,ןעמָאנ א --

 .ןביל וטסלָאז םיא ןוא

 טרעטַײל סָאװ ,ןעמָאנ 8

 .ןביל וטסלָאז םיא ןוא

 טנעמיד ַא יו טקַאהעצ

 .ןגעמרַאֿפ א טָאטש ַא

 טנעמיד ןוֿפ רעטילּפש רעד

 .ןגעוו ענַײד טכַײלַאב

 טנעמיד ןוֿפ רעטילּפש רעד

 .ןגעוו ענַײד טכַײלַאב

 ןרעוו טינ טעוו אזַא

 ,רֿפאו רֿפע ןייק

 ןרערט ןלעוו'ס גנַאל יו

 .רֿפס ַא ןבעלַאב

 ןרערט ןלעוו'ס גנאל יו

 .רֿפס ַא ןבעלַאב

 -- לּפַאצרַאװש ןוֿפ קסַאילב ןיא

 .ןטרָאג רעקילייה ַא

 :לּפַאצ א -- םעצולּפ ןוא

 .ןמ רָא ד טפיב ,רעדנעל סיוא

 ;לּפַאצ ַא -- םעצולּפ ןוא

 .ןטר ָאד טסיב ,רעדנעל סיוא
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9 

 -- קיזומ ךָאנ ןוֿפ קיזומ

 ,ןכַײלג ךיד ןעמ ןַאק םעד וצ

 ןענוז ןענעז ןגיוא ענַײד

 .ןכַײט ףיוא ןעמווושעגקעװַא

 טייקמוטש עקידמינּפ-ליֿפ

 .ענימ רעדעי ןַײד ןוֿפ טצײלֿפ

 ןרָאה רענעסקָא רעלעג ַא

 .ענירּפושט ןַײד ןרָאװעג זיא

6 

 ,ןביוט א למעדייב א ףיוא .ןכש ַא טַאהעג בָאה'כ

 ,ןביוט עקידנעלמירד ןוא סבעוועגנוז ןטיור ןשיווצ

 ןעגנאהַאב ןוא טלמַאזעג טיורב ןבעל עצנַאנ'ס רע טָאה

 .ןעגנַאֿפעג טֿפַאשנדַײל ַא ןוֿפ --- םעדיוב ןַײז טיורב ןטימ

 ,תונצמק ןַײז ןוֿפ םעט םעד טליֿפעגטימ טינ טָאה רענייק

 .סענַאדַאמ עטלגילֿפַאב --- ךעלעבַײט יד זיולב רשֿפא
 .רעגנוי טינ ןוא ןקז טינ ,טבעלעגטימ טינ טָאה רענייק
 .רעגנוח ןוֿפ ןַאמ רעד זיא ןברָאטשעג -- טיורב טימ טצישַאב ןוא

 --- ,טלמַאטשעג סָאװ ןצמק רעד רימ וצ טָאה םולח ןיא טנַײה

 טלמַאזעג ךיא בָאה רע יוװ זַא ,ןעקנַאדעג טקעװעגֿפױא

 ןעגנאהַאב ייז טימ ןוא רעטרעוו ענַײמ ןבעל עצנַאג'ס

 .ןעגנַאֿפעג טֿפַאשנדַײל ַא ןוֿפ ,לביטש ןוֿפ טנעוו עליוה

 ,דדובתמ ַא רעטכיד ַא טליֿפעגטימ טינ טָאה רענייק
 ,טעדוסעג טרַאצ ןבָאה סענָאדַאמ-ךעלעבַײט ןייק טינ

 רעגנוי טינ ןוא ןקז טינ ,טבעלעגטימ טינ טָאה רענייק

 .רעגנוה ןוֿפ םיוא ךיא ייג -- רעטרעוו ענַײמ טימ טצישַאב ןוא
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7 

 ,לדַאט ןוא ביול רעדעי לחומ ןיב

 .ןדנושעצ ןייב ןזיב יו ַײס ןיב

 :לדַא ןטסנייר ןוֿפ טמַאטש רעיורט ןַײמ

 .ןדנובַאנַאװ ,סעקינעמרוט

8 

 ,רעקיצילב וד קירעשייה ,םוק

 ,גנַאל ןוֿפ טקנעבעגסיוא ןיוש

 -- שטנעמ ןדמערֿפ םעד קיּפעצ ,לַאֿפַאב

 .גנאז עטבעוועג-שיילֿפ יד

 ,רערעדנא רעד טעוו טלָאמעד

 ,טיומ ןוֿפ ןָאטעגסיױא

 ,טײקנֿפַאשַאב יד ןעננילש

 .ןרעק ןקידנלאוװק ריא

 ךיא ןוא

 זָארג עטסדנימ סָאד ןַײז לעוװו

 .ןרעטש עלַא רעטנוא ןוֿפ

9 

 -- ,םס יוװ רימ ןיא טלַאװק טייקליטש יד

 ? וטסייוו סָאװ ,דניק ןַײמ ,וד ןוא

 ,םַאלֿפ םוצ בלימ ַא טייג'ס יוװ ,טדנעלברַאֿפ

 ,ןטסיינ ןּפיל ענַײמ וצ

 רימ ןבַײלב עדייב ,ץדייב ןוא

 .עטזיילעגסיוא-טינ קערש ווֿפ

10 

 ,רענייב עלא ןשיוועצ ןייב א ןַארַאֿפ

 ,רענייא ,רענייא רע טביילב טמערָאװַאבמוא סָאװ

 ,ןבעוושעצ בַײל םענוֿפ ןזדלעֿפ עלַא ןעוו
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 .דוסי ןַײז ןטַײב טמענ טסַײג רעד ןעוו ןוא

 ןבעל ןַײמ ַײב ךָאנ לעוװ ךיא -- ןייב םענעי ןוֿפ

 טָאלד טימ ןוא רעמַאה טימ ןקַאהסיוא

 .רענייק טינ טעז םיא סָאװ ,לָאמקנעד:-םינּפ ןַײמ 149
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 גנונערברַאֿפ ןַײמ ֿברע

 ןלַאװק וצ גנַאגרַאֿפנוז רעד רימ וצ טמוק ֿברעמ ןוֿפ טינ

 .טינ םעז רענייק סָאװ ,ץרַאה ןנייא ןוֿפ רָאנ --- ,טנווָא עלַא

 ןציילֿפ ייז ,עטקיטלעװענּפָא םיאזזיב ,ןענוז עלַא

 ,ןשטנעמ ,ןסאג ןעגנילשרַאֿפ ןוא ןעגנילש ,לאװקצרַאה םענוֿפ

 גנוציײלֿפרַאֿפ ַא ןיא יו ,דוס-טלעוו ןיא ןיילַא בַילב ךיא ןוא

 ,ןגיוא ענירג-ענושמ טימ טנלע קָאטש םיוב ַא טביילב'ס

 .טֿפַאשדנַאל עטנַאקַאב טלַא יד ,טַײצ יד טינ ןענעקרעד סָאוװ

 ,אצמנב טינ -- ןגעקטנַא דלעֿפנעגנַאז ,ןגעטש-ןגעוו

 ךיז טקעלּפטנַא לגיּפשּפָא ןוֿפ טייקרעוּפאק רעד ןיא זיולב

 ,..םינּפ ןגייא

 ץנאלנּפָא ןיא טַײצטנװַָא ,ךיא עז טשינרַָאנ

 .ןטרעשַאב ,םענעגייא ןַײמ גנַאגרַאֿפנוז ןטלַאװקעצ ןוֿפ

 ,עילָאװַאּפ ,טײקרעױּפַאק רעד ןיא זיולב .ךיא עז טשינרָאג

 םיורטמרוא ןיא ייהעלע ,םינּפ ןַײמ קידנומדק טלצנור

 : רעטעּפש ןַײמ ןוֿפ עקסַאמ א יו ןיוש ןעזעג םיא ךיא טלָאװ

 ,ןֿפָאמש עבלעז יד ןוֿפ ןענוּפשעג .טסברַאה רעָאלב ַא -- טָא

 גנוֿפַאשַאב יד טלקעה ןוא טניּפש ,אמתסמ ,ייז ןוֿפ סָאװ

 ,טײקטרַאצ ןוא רעצ טימ לוֿפ --- ,ןגיוארעדניק ןוֿפ ץילבעג ָאלב

 ,לגילֿפ יד טימ ךעלעמַאּפ טנַײה ןשטַאּפ לגייֿפ יד ןוא

 ,לגילֿפ רָאּפ ייווצ םימ טשמַאּפ לנױֿפ רעדעי יוו םעז עמ זַא

 רעניימש יד ןוֿפ ןסקַאװ ןטלָאװ ןעגנַאז יו .סַאג יד טסוּפ

 .עלַא ןטינשענּפָא סָאװ-רָאנ ייז טלָאװ עסָאק א ןוא

 סעקטסַאּפ ןטֿפול רעד ןיא ןזָאל ייז ןוא ,ןעגנילק רעקעלג

 ,לנילֿפ רָאּפ ייווצ יד טימ לגייֿפ עקידנעמיווש יד רַאֿפ

 ןקז םעד ,םיא --- ,גנונערברַאֿפ וצ ןדייב זדנוא טריֿפ עמ --- ןוא

 ,יניס גרַאב ןוֿפ טשרעקָא יוװ ,טנעה יד ףיוא הרוּת רעד טימ

 ,טלדנַאװרַאֿפ טלַאטשענשטנעמ א ןיא רעַײֿפ א ןיילַא --- ,ךימ

 .רעַײֿפ ןיא טלאטשעגשטנעמ ןַײמ ַײנ סָאד ףיוא ןעלדנַאװרַאֿפ וצ

 לוװַײמ ַא טציז רעטסיולק ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא .ןעגנילק רעקעלג
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 .רעקעלג ייווצ עשידרעֿפ יד ַײב סעצייל יד טיצ רע ןוא

 רעטַײש א סיוא ןעגנילק ייז ןוא ןעגנילק ,ןעגנילק רעקעלג

 .טעקַאנ ךיז ןַאטוצסיוא זדנוא טגניווצ עמ .זיולק רעטלַא ןבעל

 עדליוו יד ףיוא ןגעקטנַא ןוא .טעקַאנ .טעקַאנ .טעקַאנ

 ,"םינכש" ענַײמ ןציז רעמייבלּפע עקידלקע

 .ןעקנוֿפ עקידנעילֿפ יד ּפָא ןגָאי ,לּפע ןסַײב

 גנוניױלַאב יד זיא סָאד ,ןּפיל ענַײמ ןעשטּפעש ,עדייז" ---

 ?ןעניז 8 ץלַא סע טָאה ? ןבעל ןטבעלרעד טינ ןַײמ רַאֿפ

 עווירג-ןבייל ןַײז םימ ןקז רעד רָאנ ..."!רעֿפטנע ,עדייז

 ענעי יוװ ןַײז ןלעוװ וטסטלָאוװ" --- : תוקֿפס יד קעוַא טזָאלב

 ?רעגעלש יד יוװ רעדָא ,ןגעקטנַא םיובלּפע ןֿפױא

 ,ןויסנ 8 ףיוא טיירג קידנעטש ןַײז : טַײטַאב דַיי ַא ןַײז

 טרעצנַאּפַאב דרָאב עפַײוװ יד ."סנ ףיוא ןוא ןויסנ ףיוא

 ,ןעייג םנקז םעד סיֿפ יד ןוא .יניס ןוֿפ קנַאשעג סָאד

 .ןזָארג ףיוא גנאנ א יו ,ןליוק עסייה יד ףיוא ןטערט

 רעטיה יד ןוא .ןטענגַאב יד ןרעוו םעדעֿפרעמוז

 סמעלַאב יו ּפָא ןצנַאט ןעמַאלֿפ יד .סקאוװ יוו ךיז ןצלעמש

 םיא ייוו םינ טוט סע .ףונ ןקידנדנעלב סנקז םענוֿפ

 -- ,רעמ ָאטינ ,דרָאב עסַײװ יד זיא ןדנוצעג .שיײלֿפ עדנילב'ס

 .רעדיוו ךיז טזַײװַאב יז ןקלָאװ ַא ןוֿפ הנֿבל יו

 -- ,יכנ ַא רעד טעמרַאּפ ןוֿפ טגָאי ןעמַאזוצ קנוֿפ א טימ

 | .םיא ןעז וצ זיא ןבעל ןוא בַײל סנקז םעניא רעבָא

 ןעגניווצַאב לָאז רע זַא ,יכנָא ןִי מ ןעגנַאֿפ ךיא ליוו

 ,רעקַאלֿפ עמַאס ןיא םיא רעטנוא ךיא לַאֿפ -- ,ןענַײּפ עלַא

 ,ן טנ יי ה יד ןוֿפ טייבמוא ןיא טרָאװ ןַײמ זיא ןֿפַאשַאב לַײװ

 ,רימ גנוצ ןוֿפ טנערבעגסיוא םיא טָאה למעלֿפ שירַאנ ַא ןוא

 קיטייװ ןוֿפ ענעסיבעצ יד ןּפיל יד טימ ךיא םענ

 ,ןקז םענוֿפ םיקוסּפ יד ףַארט ךָאנ ףַארט ןנַאזרעביא

 ,ןלָאמ 8 עקיבייא ןיא ענעריובעג טלַא םיקוסּפ
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 ,רעצנַאּפ ןקידנעגניז ןיא ןָאטעגנָא טרעוו בַײל ןַײמ ןוא

 ? סעקשעװָאלָאה יד טציא ןבָאה ןיוש טַײטַאב ַא רַאפ סָאװ
 ; ןקז םוצ ךיז ןעוצ ייז ,ענעדנוצעג ,טנעה ענַײמ

 ַא-ַאד ךעלגעמ טינ רָאנ "! םיקוסּפ ענַײד רַאֿפ טשטנעבעג ַײז" ---
 עשירֿפ יד ךעלדנרעטמש יד וצ .ןיוש םיא ןּפַאטוצנָא

 ,והילא יו טבעווש ,ןגָאוװ-רעַײֿפ ַא ןיא רע טבעווש

 .עשילא לָאמ 8 יוװ לטנַאמ-ןטָאש ןַײז בייה ךיא ןוא 1049
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 לסילש רענרעבליז רעד

 ,םעדיוב םענוֿפ ןרעטש יד ףיוא ןביוא סָאװ ,טירט ענעי --

 .ןעניימ טינ ױזַא טסלָאז וד ?עשישטנעמ ,וטסניימ ,ןענעז

 ,שינעֿפעשַאב עשידרע-טינ א ןרעטש יד ןוֿפ זדנוא טכוז סָאד

 .דלַאװ ןקידמעדיוב םעניא סעדגַאי-ןשטנעמ יד ,זדנוא

 : ןגַײצרעביא ךיז טסעוו ןוא עלעבעווש א דנוצ ַא ביג

 ...לדניש ןצנַאג ַא ןיוש ןסערֿפעגֿפױא יז טָאה ןגעקטנַא

 .ךעלעבעווש ןדניצ ןָא טבייה ןכש-םעדיוב ןַײמ

 --- דנוצ ַא

 ,שיצ-שיצ -- עכעלטיא ןוא

 ,לפענ םעד טעזרעד קעלֿפ רעלעג ַא

 -- רעַײֿפ ןוֿפ טּפַאטַאב טינ לצלעה ןטימ ,ןשָאלרַאֿפ ןיוש ןוא

 ,ףָאטשרעיױז ןייק למעדייב ןֿפױא ןיוש ָאטינ

 .ןבעל ןייק

 דניצַא זיב טָאה סָאװ ,רעצנַאּפעניטעוװָאּפ ןיא דניק סָאד

 ,שינרעטצניֿפ עלעג יד ןייוועג ןַײז טימ טבעלַאב

 קיטנעק טָאה
 ,זדלַאה ןַײז ףיוא רעגניֿפ עגנאל ענעי ןבעגעגכַאנ

 ,ןעמעלַא וצ ,ייז ןרעהעג ןעמעלַא וצ סָאװ ,רעגניֿפ

 ..ןילַא טָאג וצ ,ןַײז ןָאק ,ןעמעלַא וצ יו רערעמ ןוא

 .םעטָא יו רעקיצניװ טינ סיוא טלעֿפ ןייוועג עשרעדניק סָאד

 .ןרעדָא יד זָאלג לקיטש ַא טימ טלטרעצ עמַאמ עגנוי יד

 -- ,לזעלג ןיא טדימשעגנַײא ,קילרַאק-חנֿפל

 .טעליוקעג ןיוש

 ,ךעלעבעווש רעַירֿפ עלַײװ א טימ ןדנוצעג טָאה סָאװ ,רעד

 ; ביוט א יו םעקרָאוװ
 ,ןסיורד ןיא טוט ןייק ָאמינ זיא סע --
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 ,זדנוא ןשיווצ ,טעֿבנגרַאֿפ ךיז רע טָאה קינייוװעניא

 םעדיוב ןפיוא ןזָאל ָאד םיא רימָאל

 ! ןֿפױלטנַא ןוא

 ,לקניוו-םעדיוב א וצ רע טֿפױל רעטשרע רעד ןיילַא

 טנֿפע

 :ץכעלַײװרעטניהַא טלַאֿפ טייקטלודעצ ןיא ןוא עקלכַאד ַא
 ! מנערב'ס ,ןדִיי --
 !!טנערב סע ,ענעשעק ןיא רַאה יד טלַאהַאב
 !!!טנערב םעדיוב רעד לַײװ ,רעצרעה יד טלַאהַאב

 ,לטלעּפש םענוֿפ םעטָא ןַא טיג עשזַאס-לּפרוּפ ןוֿפ לַײז א

 םעווָאס יוו עטרעדעֿפַאב רעמינּפ-םעדיוב יד טקעלֿפַאב

 .ענעטלַאהַאב יד ןֿפױלטנַא טינ ןיוש טזָאל ןוא

 ,טקידנעעג

 ,רעקיסיֿפליֿפ ַא טנעמיד ַא יו ,ערטיכ יד ןיּפש יד זיולב
 עשזַאס ןוֿפ לַײז רעד ףיוא טלסּפָאה

 ,םענייק ןוֿפ טרעטשעגמוא
 -- "ןעזרעדיוו םוצ" עלעּפעק ןטימ טלקַאש

 .טינ טרעוו ןוא

 גנירעה ַא ךעלעקטאמש ןביז ןוֿפ סױרַא טיצ לדִיי ַא

 .זדלַאה םעד ךיז טֿפלח ןוא

 : טגניז רעטייווצ ַא

 םענייא ןיא ָאד עלַא ,עלַא רימָאל ---

 .ןַײז םינּפ לבקמ טסַאנ ןקידרעַײֿפ םעד

 : טנייוו -- עקלַאצ -- לגנִיי ַא

 ,לדיימ ַא ןַאטעג שוק ןייק טינ ןבעל ןַײמ ןיא ךָאנ בָאה'כ
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 ,ןֿפונ יד ןוֿפ לדיימ ַא סױרַא ךיז טלקיוו םעצולּפ

 ,ענסעוו ןיא םיובנשרַאק א יוװ קיטיווצ

 -- םיטש ריא ןוא

 : ןעמַאמ ןַײז ןענעגענאב םַײב לגױֿפ ַא ןוֿפ גנַאלקדלָאג

 לסילש ןימ ַאזַא בָאה'כ ,ןדִיי ---

 == =- --= ןעװעטַאר וצ ןעמעלַא

 ןטָאש ַא יו טייקלוד

 .ןריהעג יד ןוֿפ ּפָא ךיז טליימ

 -- ,םס רעקידנדיז -- ןגיוא

 .גנוניוטש רעטױלבענֿפױא ןיא

 רעגַײנ טימ לוֿפ זיא דניק עטיוט'ס וליֿפַא

 ןליֿפרעד םַײב

 הרושב עכעלרעדנווו יד

 ,חישמ ןשלדיימ םעד ןוֿפ

 : טלַאטשעגטכיל יד טדער רעטַײװ ןוא

 לםילש ַא בָאה ךיא ,ָאי ,ָאי --

 ןקז רעטדיילקעג סַײװ ַא טָאה'ס .רעבליז ןוֿפ טדימשעגסיוא

 :ױזַא טנָאזעגנָא ןוא םיא ןבעגעג רימ טשרעקָא

 טֿפױלטנַא ןוא םעדיוב ןֿפױא ןדִיי יד ףיונוצ םענ

 ,גרַאבסָאלש ןֿפױא רעדניוושעג-דניוושעג

 ,ץַאלַאּפ 8 טייטש ןטרָאד

 .ןענימידעג ןוֿפ טיובעג קירוצ גנַאל-תורוד

 ,םיא וצ זיא לסילש רעד

 רענייק ,רענייק ןוא

 .ןעניֿפעג טינ ץַאלַאּפ ןוֿפ דייוועגניא םעניא ךַײא םעוו
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1949 

 : טרעטסַײגַאב זיא םלוע
 ! לדיימ קילייה ==

 .ךיז טשוק םלוע

 לסקיֿפ ַא יו עקלַאצ

 : ינק עריא וצ ךיז טעילוט

 ? וטסיב רעוו ,ערעַײט ןַײמ ---

 ,גנירעה ַא טימ ג "םעליוקעג" ךיז טשרעקָא טָאה סָאװ ,לדִיי'ס ןוא
 --- ,גנירעה םעד קַאמשעג טסַײב

 ,ֿבומ-םוי א זיא ֿבוט-םוי ַא בוא

 .,ןדנוצעג ךעלעבעווש יד טָאה סָאװ ,רעד רָאנ

 גערפ ַא טיג

 ;לדיימ סָאד טײקטֿפושיּכרַאֿפ רעד ןטימ ןיא

 ? ןזַײװַאב ודנוא לסילש םעד ןוא ןַײז טוג ױזַא וטסנָאק ---

 ; טלּפַאצ לדיימ'ס

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ַָאי --

 --- -- -- מא ,עגר א ,דלַאב

 ,רעדיילק יד ןיא םיא טכוז

 ,ןצרַאה ןבעל

 ,ןקָאז יד ןיא

 ,עקנימַאמ --
 ! ןקז רעד םיא ןבעגעג רימ טשרעקָא טָאה'ס

 ? ןקז רעסָאװ ---

 ! םיא לָאמ ? ןעזסיוא ןַײז יוו ,ןעמַאנ ןַײז יו

 ןבילבעג זיא לסילש רעד ,ךַא --
 ,טנַאה ןַײז ןיא
 -- -- -- םולח ןיא
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 םידגב עקיבא

 א

 עפולַאכ ןיא זדנוא ַײב טרעמצניֿפעג טָאה קנעדעג ךיא טניז ןוֿפ

 .רעמיצ קיטלעוונעי ַא ,תלוּפמ עטלַא קידרעקיוה ַא

 הּפוח ַא ןענוּפשעג סנקלָאװ ווֿפ ץעמע טלָאוװ'ס יו ױזַא

 .רעמיש ןקיצילב ןוֿפ ןריובעג ,ןטלַאטשעג-ןטַאש רַאֿפ

 ךעלמעווש עשיטניה טימ טעיָאװעג עמוטש ןבָאה טנעוו יד

 .ןטלָאק ַא ןיא טּפינקרַאֿפ ,רעדנילב קידעבָאב שינרעטצניֿפ ןיא

 ,ךעלמעלֿפ ענרעבליז ןבעג ץײלֿפ א ןגעלֿפ סע -- םעצולּפ ןוא

 .ןטלָאּפשעצ ןענעז סָאװ סרעמע ענרעצליה ןוֿפ םנּפָארט יו

 ,ןעמיוק ןכרוד ןעוו ןלַאֿפנַײרַא הנֿבל יד טנעלֿפ סָאד

 ענירג ןגױאצַאק יד ןיא -- ךַײלג ןוא ןוויוא ןוֿפ ןײגסױרַא

 .ןעמױלֿפ עקיטַײצמוא יו ,ןײלַא יו ַײברעד ןעגנעה סָאװ

 -- עניטעווַאּפ ץענ יד ןָאט גנַאֿפ א יז טגעלֿפ סע ןעוו ,ךָאנרעד

 ,ןקז ַא רעשיפ ַא ןוֿפ טנעה ןיא עקלאפור עגנוי ַא

 ,רעמיצ סָאד סעיסלּוװנָאק-רעבליז טימ יז טגעלֿפ ןקינַײּפעצ

 ,ןקָאה םעד --- ןטימ ןיא ,ןקלַאב ןוֿפ ןּפיר ענעמייל יד

 ...רעמיש ןקיצילב ןוֿפ ןריובעג ןטלַאטשעג עלַא ןוא

 ,רעטרעקעגרעביא ןַא קידנעטש ,ןכײצנערֿפ א -- ןקָאה רעד

 ,לדנעב ןרעדעל ַא טלבמָאבעג דימּת ךיז טָאה םיא ףיוא

 ,לדנעה ַא יו שטנעמ א ןעגנאהעג ךיז לָאמ ַא טָאה םיא ףיוא

 .רעטרעוו ץנַײז טפינ טימ ןסָאנַאב לדיימ ַא טָאה'ס יַאמלַא

 ,ןטלַאהַאב ךיז ָאד טָא ןליוו ןַײמ ןגעק טַאהעג ביל בָאה'כ

 ןעמיורט ןוא -- רעדיילק ןוֿפ עקנָאל ַא ףיוא ךיז ןגײלקעװַא

 ,ןטלַאק ,םענעלַאֿפעצ ןוויוא ןיא סָאװ ץַאק רעד ןגעקטנַא

 .ןעמיוק ןכרוד ןַײרַא עקלַאסור יד טלַאװק סע יו ןעז ןוא
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 ב

 .טײקנײלַא ןוֿפ םס םעד ןליֿפ וצ גונעת ַאזַא טשרעהַאב'ס

 .רעדיילק עקימולב ,עשימייח ןוֿפ תוחיר יד ןקעמש וצ

 ,טייקנייש ןוֿפ ןעמי ןיא טעקסעילּפעג ךיז דיל ןַײמ טָאה ָאד טָא

 .רדח םעד ןטיברַאֿפ ץַאלַאּפ ַא ףיוא ַײדָאב טינ טלָאוװ'כ ןוא

 ,םידחּפ ןיא ןוויוא רעטעשזַאסרַאֿפ רעד טָאה טעוװעטסוּפעג

 .לגיצ יד רעטנוא שינרעטצניֿפ יד זיא טַאמ קידלרעּפצרַאװש

 --- ,םידגב עקיבייא יד ןטלַאהַאב ץעמַאמ ןַײמ טָאה ָאד ןוא

 ,לגילֿפ עשיכָאלמ ןוֿפ דנעלב יוװ גַײצסַײוװ עלעטניב א

 םנטַײצַאב ןיוש יז טָאה -- קיסַײרד וצ ,הנמלַא ץגנוי ַא

 םינּפ ןַײז .ןטַאמ םוצ טֿפַאשקנעב רעקילייה ןיא ייז טֿפױקעג

 ,םנטמַײװ רעד ןוֿפ טקנעבעג רעטיול טָאה ,רעריביס עגַײט ןיא

 ,םיא ןָא ָאד ןבעל וצ רעדלימ זיא םידגב עקיבייא טימ

 ,לגנַיי א ןזעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,טָאג ,ָא ,לָאמ ןייא ןוא

 .ןגױצעגנָא דוסכב ייז בַײל קידעבעל ריא ףיוא טָאה יז

 ,לגניר םענעדליג ריא ןוֿפ ןוז יד רעמיצ םעד טָאה טנַײשַאב

 :ןגיוא עקירערטלוֿפ סלגיּפש םענעטלָאּפשעצ ןוֿפ טלַארטשעג

 ...טלטיירעצ ךעלקילגנ רעמינּפ עקיבלעז טימ תולּכ ריֿפ

 ..ןעמֿאלֿפ ענעדַײז ןיא ןעגניר ענעדליג טימ תולּכ ריֿפ

 -- ,טלמייקעגוצ ןעוועג טינ דָארג זיא לריט עלעקנוט סָאד

 .ןעמַאמ רעד ןיא יוא ןַײמ ןלַאֿפעג זיא ןייטש 8 יו ױזַא

 ,םידנב עקיבייא יד ,ןטלַאהַאב ןגיל ייז טלָאמעד ןוֿפ

 .חסּפ ףיוא רעשעלֿפ טימ ןעמַאזוצ ןוויוא ןרעטצניֿפ ןיא

 ,םעדָאֿפ א גַײצסַײװ םענוֿפ --- רָאה יד ןיא זיולב זיא ןבילבעג

 .ךיא סייוו סָאד -- עניד ןטײקסַײװ ןיא טמעדעֿפעצ ךיז טָאה סָאוװ
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 ג

 לבַאּפַאק טסיב ,טולב ןוֿפ ןגיוא טימ ןטָאש וד ,לרוג ,ַא

 ! רעמיווש וד ,ןעקנַאדעג ענַײמ ןעמיװשכָאנ קידוועעזמוא

 ,לובמ א ןיא ןיילַא טלדנַאװרַאֿפ ךיז רָאג וטסָאה טָא ןוא

 .רעמיצ ןֿפױא טציײלֿפ סָאװ ןשטנעמ עקיסיֿפייװצ לובמ ַא

 ,ןעקנוטעגנייא טנַאה ַא ןוויוא ןיא עמַאמ יד טָאה דניוושעג

 ,ןעגנאלק יד ןשיוועצ לדיֿפ-שינרעטצניֿפ ןיא טרעטשינעג

 ןעקנוֿפ טימ טֿפושיּכַאב גַײצסַײװ עלעטניב סָאד זיא דלַאב ןוא

 .ןעגנַאהעג ןעלסקַא עקניניילק ףיוא רעמיצ ןוֿפ הטימ ןיא

 ענָארָאװ א ןָאטעג טָאה ילֿפ א עקלאסור רעד טָאטשנַא

 ,לגיּפש ןקידנווװ ןיא לבָאנש ןטימ סיורא ןעמיוק ןוֿפ

 -- הנמלא יד ַײברעד טָאה יינש ןקינוז ןיא ןטכיולעג

 ,לוגיע ןקיטיווצ ַא ןיא געז ַא רעמנוא םיובנשראק א

 ןצרַאה םַײב ןבילבעג זיא םוהּת רעקיקעֿפניֿפ א יו רָאנ

 ,רעגניֿפ ענעקנוטעג-עשזאס ענעגייא יד ןוֿפ לעמעג'ס

 ,ןצרַאה ריא ןוֿפ ןַײש רעקינוז ןיא טייקצרַאוװש יד טָאה טלַאװקעג

 ,רעגנִיי ךיז טלקניֿפעצ ןניוא יד ןבָאה קיטַײצכַײלג ןוא

 ,הדיקע ןוֿפ טכיל םוצ ןעננַאגעג עמַאמ ןַײמ זיא ױזַא

 .ןעגנַאגעג -- לדיֿפ רעקניטיור טימ שטנעמיינש םעד ןטַאמ םוצ

 ,עדייב טָאה ןדנוצעגנעמַאזוצ טֿפַאשקנעב-םערוטשיינש ַא

 .ןעגנַאגרַאֿפ רעמיצ סָאד םערוטש םעניא ךיוא זיא טלָאמעד ןוא

 ,םדַא רענעבירטרַאֿפ םונהיג ןוֿפ ,ןײלַא-ןייא ,ךיא ןוא

 ,רעגניזַאב ַא ןַײז וצ לוק-תב םעד קינעטרעטנוא ץלַא ןיב

 ,םידנב עקיבייא יד ,עריא טימ ןגױצַאב זיא שיײלֿפ ןַײמ

 .רעגניֿפ ענעקנוטעג-עשזַאס טימ טלניזרַאֿפ זיא ץרַאה'ס ןוא
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 חצרת אל

 .רענייק ןיוש ָאד ןבילבעג טינ .רעניימש ,רענייטש --- ףיוהלוש ןֿפױא

 .ץנַאלג ןדימ סהנֿבל ןיא ןעיינש רעטנוא ןעלגָאװ סנטָאש

 ,רעהֿפױא ןַא ,שינעטלעהַאב ןיא ,רֿפוס רענליוו רעטצעל רעד זיולב

 ,זדנַאנ א ןוֿפ ענעּפ 8 טימ ןצרַאװש רעַײֿפ ןסַײװ ןיא טזָאלב

 ,םירוסי ןיא לּפמעל סָאד טקנַאצ םערוטש ןגעק טרעצנַאּפעגנַײא

 ,טיונק רעד עקנילָאװַאּפ טגייז ןביולג ןַײז ןוֿפ --- למיוב ןוֿפ טינ

 .חרומ יד טכיילב סע .טיינ ץעמע :ארונ השעמ א טעשעג'ס רָאנ

 ...םיוה א יו לּפַאצ ַא טיג חצרת אל ַײב ענעּפ יד ןוא

 :םיא טָאבעג סָאד רעױּפַאק טצילב'ס .םעטָא םרֿפוס םעד טקַאהעגּפָא

 ...אל רעד טגָאזעגנָא זיולב זיא עש ר םעד וצ ,תועט א ,ןיינ ---

 ,ענילַאמ ןיא רֶע טמוק ָא-טָא האניש ןוֿפ ןירג -- ןוא טגָאזעגנָא

 .יוג א ןוֿפ עכוי רעד טימ ,רעסעמ ןטקנַאלבעגֿפױא ןטימ

 -- רעטנענ ,רעטנענ ןקז םעד וצ רע טנענעג םיוק לַײװ ! שילרעטסיוא

 .טלַאֿפ רעסעמ ןגייא ןַײז ףיוא ,טעסיוא ךיז דָארג רֶע טשטילג טלָאמעד

 תילמ םעניא ןקז ןגעק סעלַאװיטש ןיא ןגיוצעגסיוא

 !דלַאװעג ,דלַאװעג :סיוא רע טּפַאלק עצנַאװ רעקידרעצליה ןַײז טימ

 ...טענַאװ ןוֿפ טינ ןקז רעד טגערֿפ ,טענַארעג יוג רעד -- ןעזעגוצ

 --- -- טָא ,ךיז ץעז :לקנעב ַא וצ רֿבד-לעב םעד רעטנוא רָאג טבייה

 רעױּפ ןוֿפ טולב סָאד טלַאהרַאֿפ ןוא ,רעיונעג טקוק ,לּפמעל סָאד טגנערב

 .טָאבעג סָאד ןצירק טקידנע ענעּפ יד ןוא .תילט ןטימ

 ,ךַאצמריֿפ סע יו חצרת אל גָאז ,חצרת אל גָאז ,ןלזג ץינַאּפ --
 (...יולב ןיא ָאד ןוא טיור ןיא ָאד רעסעמ סָאד טצילב ןדייב ןגעק)

 עינַאװערָאה ןוֿפ טלודעצ ןוא עינַאּפ רעד ךיז טמלצ סע ןוא

 ,יַאללל ,והָאב יעי :םיוא רע טּפַאלק עצנָאװ רעקידרעצליה ןַײז טימ
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 עוטַאטס ענלמרימ יד

 : טנָאמרעד רימ טָאה ןָאזַאװ ןַײמ ןיא ץנַאלֿפ רעד

 .ןצנַאג ןיא םיא וצ ָאד ךיא ןיב ןכילגעג

 ,טנָאנ שימייה סָאװ ,םייח רעטלַא ןוֿפ דרע יד

 ןצנַאלֿפ עגנוי ענַײז וצ טּפעלקעגוצ זיא

 טנַײשַאב סָאװ ,םולח ַא סיוא טרעטעלב ןוא

 .עטילגעצ ןעגנועז ןוֿפ טכיל עמייהעג'ס

 ,דנַײרֿפ ןַײמ ,ןָאזַאוװ םוצ ןכילגעג ןיב ךיא

 .עטיל ןוֿפ םולבי+ְֲָאמעג יד סיוא םעטָא ןוא

 םַאּפ ךָאנ סַאּפ ךַײא טדניש רעוו ,ןעגנועז ,ַא
 ? רעדילג עקידנגיוב-ןגער ענַײמ ןוֿפ
 ,תעגושמ ןוֿפ טמיילעג ןרעיומ יד...
 .רעדיל םימ ןוא ןגױא-עקשעװַאלַאה טימ
 ,ךאד א ףיוא טרעמעלק רערעק-ןעמיוק ַא
 : םמוּתשנ זיא הנֿבל יד ,ןגעקטנַא
 ? ךנּת ןוֿפ רערעק-ןעמיוק רעד טומ סָאװ
 .ןעמיוק א ןיא רע טלַאהַאב דניק לציּפ ַא

 ,ןײלא ךָאד ךיא ןיב טָא ,ןעגנועז ,ָא

 ,רעלעמעג ערעַײא ןוֿפ טצילבעגסױרַא

 ,ןייצ יד ןיא טעמרַאּפ א טםימ ךיז רַאש ןוא

 ,רעלעק א ןיא האווצ ןַײמ ןטלַאהַאב

 קורב ןקידעשזַאס ןוֿפ :לָאמ ַא טימ רָאנ

 ?דוֿבּכ ןכעלגיניק ןיא סע טרעמיש רעוו

 : קוק -- עוטַאטס ענלמרימ ,עסַײוװ ַא

 .דוד סיקסלָאקָאטנַא זיא'ס -- ןעקרעד ךיא ןוא
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 רָאי טנזיוט יַירד קירוצ : ךיז ךיא ןָאמרעד

 -- ,ןעמָאז םעד רַאֿפ ןטכאלש דוד טָאה טריֿפעג

 ,רוד ַָא םעד ןריובעג וצ ךימ טמיטשַאב

 ...ןעמָאנ ןַײמ רַאֿפ ןבעל ןַײז טלעטשעגנַײא ןוא

 ,קנַאדעג םעד ןוֿפ טשרעהַאב ,ךיא לעוו דניצַא

 ,רעלעמש ,רעגנע ןרעוו ןגעטש עלַא ןעוו

 ,קנַאד 8 -- ןָאק ךיא סָאװ טימ ןלָאצּפָא םיא

 ...רעלעק ןיא םיא אנוש ןוֿפ טלַאהַאב ךיא ןוא

 ,טָאטש ןַײמ ןיא רעדיוו ןיב'כ ׁשֵא ןוֿפ טײלגַאב

 ? ןלָאמ ךיא לָאז יו טייקטעליוקעגסיוא ריא
 טָאג ןעגנַאגַאב טלָאװ דרָאמטסבלעז יוװ ױזַא

 .ןלָאט ןוא גרעב רעביא טרעדילגעצ טגיל ןוא
 ,זיולק ַא ןוֿפ לגיצ רעדעי זיא בַײל ןַײז

 ; הילּת א ףיוא טעּפעשטרַאֿפ לקילַאש א
 ,םיוא טכוד ,ןוזטנװַא עלעג יד זיא'ס ןוא

 ,עיליוו רעד ןיא טמיווש סָאװ ,רענַײז ּפָאק רעד

 ,דנוקעס רעקיבלעז רעד ןיא ,טלָאמעד רָאנ

 ,ןרָאד ןָא ןכעטשסיוא ןגיוא יד ליוו'כ ןעוו

 -- דנוװ רעכעלדנעמוא ןיא ץלַאז יו ןייגעצ

 ,ןורּכז ןיא ןוגינילמרימ ַא ףיוא טגנילק

 רומַאיװַאלק א טרירעגֿפױא ןטלָאוװ'ס יו

 ,רעלעה ןיא טייקלדייא ןיא טנעהרעביוצ ייווצ

 --- רוטַאנ רעד ןיא קידעבעל טרעוו טָאנ ןוא

 ,רעלעק ןוֿפ ךימ דוד גיניק רעד טפור סָאד
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1931 

 ,םייה ןַײמ זיא רעלעק ןיא שינרעטצניֿפ יד

 .ןגעקטנא ןרעיול םידרומ-ןעקנוֿפ ייווצ

 -- םייל ןוֿפ סיוא גיניק םעד בָארג ךיא זַא ןוא

 .ןגעװַאב טציא ךיז טמענ למרימ רעד ןיילַא

 ,קוצ ַא עכעלשטנעמ ןגיוא ןעגנאלרעד'ס

 .עומַאטס רעד ַײב דרעווש ַא גנולק ַא טגנַאלרעד'ס

 ,קורב רעד יו ןיב ךיא ןוא ...טנַאּפש גיניק רעד

 ,חאוֿבנ יד ןענַאּפש טוט םיא רעביא סָאװ

 טכַארּפ ןַײז ןיא דו ד סיקסלָאקָאטנַא ןוא ;

 םוא ַײנ'ס ףיוא בָאה ךיא .טָאטש ןוֿפ זיא ןדנוװשרַאֿפ

 ,טכַאנ ַײב ,ץילברעמוז ןיא ,לָאמ ןטירד םוצ

 ,םילשורי םעל ןטכױלאב ןעזעג

 ןיימטש ךיז לָאז ןָאטנָא ,רעדורב ,קיביילגמוא

 ...טנגעג ןוא טַײצ ןשרעהַאב ,שיײלֿפ ןוא טולב ןיא

 ,ןײטשרַאֿפ טינ סע ליוו לכׂש ןטימ רָאנ

 ,טנגענַאב יינ'ס ףיוא ךיז עדייב ןבָאה רימ
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 ּפָאק א טמיווש רעסַאװ ןֿפױא

 ,רעױּפַאק םיא ,ןעלסקַא טָאטשנַא ןוא ,ּפָאק ַא טמיווש רעסַאװ ןֿפױא

 .ןעמיה ַא םיא רעטייווצ ַא טגניז -- ,םענעי וצ טשײלֿפענוצ

 ,רעיורט ןוא קילג סָאד טקַאהעגנּפָא ןדייב ייז קַאה א שטנעמ ַא טָאה'ס

 .ןעמיווש ,ןעמיווש טײהַײרֿפ רעד וצ ןזָאלעג ךַײט ןֿפױא טלָאמעד

 -- ,םולשב טֿפָאלש קיּפעקנָא ףוג ןַײז גערב ןֿפױא סעיליל ןשיווצ

 ! ןגיוצעג םיא עטסביל ןַײז טָאה רעירֿפַא קילבנגיוא ןַא זַא

 ,םולח םיא טלעֿפעגסױא טלָאוװ'ס יוװ רעדיוש ַא ץראה ןַײז טיג םעצולּפ
 .ןגיוא יד ָאטינ ! 8 -- ןגיוא יד ןענעֿפע רע ליוו

 -- ,ןרָאק לטניב ַא פרעס ַא יו ןורּכז םעד ןעגנַאֿפ רע ליוו
 .םירֿבק ןיא יו ןעקנַאדעג יד ןענורטנא םיא ןענעז

 ,ןרָאװ יד ןוֿפ רעטסדנילב רעד ףיוא םולח םעד ןטַײבסױא רע ליוו

 .םיא רַאװ יד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה -- ,עטסביל ןַײז טקנעב ןטרָאד עלַײװ

 םירופי ןוֿפ ןעניב יד זַא ,ןָאט ייוו לָאז םיא יבשטָאכ רע ליוז

 -- ,ןדייל עטסכעלרעדנּווו יד ןוֿפ קינַאה םעד ןגיילסיוא ןלָאז

 םערוט ןפיוא ,רקיע רעד ,ןוא !קיטיײװ ןייק ָאטינ זיא

 .ןדײשַאב טינ טשינרָאנ ריא ןָאק רע ןוא ,עטסביל ןַײז טרַאוװ

 : העיקש רעד ןיא ןעקנַאדעג טניּפש ,ןּפַאלק ןיא טלַאה סָאװ ,ץראה ןַײז רָאנ
 ? ךעלגעמ ןעד זיא ,םירופי ןָא ןריטסיסקע ןַײז-טינ רעד ןַאק --

 -- עִיוװ רענעי ךרוד טעז רע ןוא עַיוו א ץרַאה ןיא ךיז טנֿפע
 .ךעלגעט-גָאט םיא ףיוא טניווועג טָאה סָאװ ,ּפָאק ןַײז טמיווש רעסַאו ןֿפױא

 ,גנוריטסיסקע רעדנַא ןַא ןוֿפ תוחוּכ עמייהעג ןָא רע טּפעש

 : רעטּפַאלק ןקיטעּפמיא טימ ּפָאק ןכָאנ רעסַאװ ןיא ץַאב

 ! ? גנוריצ ןַײמ ,ןעמיװשקעװַא וד טסלָאז יַאמלַא ,דנַײרֿפ ,עטינ ---

 ...רע טֿפַארק עטצעל ןַײז טימ ןקידנעמיווש םעד טגָאירעד'פ ןוא
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1949 

 ,רעטסַײגַאב ,רימ ףיוא בעל ,ןעלטקַא ענַײמ ןיא ןַײרַא םיווש ---

 .הביס יד ץלַא ןוֿפ רע זיא סָאד ,םולח ןַײמ זיא קידלוש

 ,רעטסַײרטעג ןַײמ וצ ּפָאק א ןָא ןעמוק ךעלגעמ ןעד זיא
 ? ץביל ןימ אזַא ןיא ןביילג יז טעוו

 : םיא ןָא טקוק לרעטכעלעג ַא טימ ּפָאק רעד ! שילרעטסיוא
 .ןעלזמילש ןייק ןדַײל טינ ןָאק ךיא !קעװַא ,עקילַאק --
 ,םינּפ ןַײמ ןָא ןּפַאמ סָאװ ,טנעה ענַײד ןוֿפ רימ טלקע'פ
 .ןלזג רעטוג רעד לָאז ןבעל קיבײא ןוא ! ריד וצ ייוו

 אנוש ןַײז ףוג רעד טלַאֿפַאב סע ? טלָאמעד זיא סָאװ -------- טלָאמעד
 .רענייא יו ךיז ןעלגנַאר עדייב ןוא ,טייהרעקידנעמיווש
 ,עניוב רעד ןוֿפ ,רעסַאװ ןיא טייקיבייא יד ןיוש טקיטולב'ס
 ..רענייצ ענַײז םימ ץראה ןגייא ןַײז טגעזעצ ּפָאק רעד ןוא

 : םעווָאטַאק ּפָאק ןַײז טבַײרט ןביוא רָאנ .ףוג רעד ןיוש ןעקנוזרַאֿפ .טכַאנ
 .ןעלזמילש ןייק ןדַײל טינ ןָאק'כ ,עטַאמש ,רעסַאװ ןיא לױֿפ --

 ,תוֿבַא יקרּפ ןוֿפ דנַאל ןיא ןעשעג טינ הׂשעמ יד זיא'ס
 ,ןלזג ןַײז טקנַאדעגּפָא טינ ךָאנ ןברַאש ַא טָאה טלָאמעד
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 דבח עקטָאמ

 ,הינסכַא ןַא םוהּת םַײב ןעגנעה זיא ןבילבעג

 ,ןלַאגאש ןעָאלב םַײב יוו סניילק א לביטש ַא

 ,עינַאּפמָאק רעליווו א רַאֿפ ,דבח עקטָאמ ּוװ

 .ןלאװק ןוא ןלעווק סָאװ ,ןציוו ענַײז טלייצרעד

 ,תונורכז עטשטמיינקעצ םינּפ ַא -- םינּפ ןַײז
 ; ןטלעגרַאֿפ קַאכַאמ ןיא הצלה ַא -- זָאנ ַא
 זיא ןיורק א יו ּפָאק ןֿפױא ץנארק-עלעביצ ַא
 .ןטלעוו עקיציוו יד רעביא ןגיניק וצ

 ,ןֿפיט יד ןלעווק עטעשָאלּפעצ טימ דרעב טימ

 ; םיצירּפ יו ןשיט ףיוא ןוא קנעב ףיוא עטגיילעצ

 ,ןּפיר ענעלָאטש יד ןכַאל ןוֿפ ןצַאלּפ סע

 ! םיא ץיוו ַא ןֿפָארטעג טָאה'ס -- םיוט זיא רענייא ןוא

 -- ,עטדימשעג םרעטָאנרעּפיּפ-יינש ןיא ןביוש יד

 ...ןרָאלק ןוא ןײגּפָא ייז ןעמענ עקנילָאוװוַאּפ

 עטיל ןיא ץעגרע ןוֿפ -- !ןביוש יד ךרוד ץַאב ןוא

 .ןרָאֿפ וצ הינסכַא ןיא טמוק חנותח ַא

 ןטילש טימ ןוא דרעֿפ טימ הינסכַא ןיא טמוק יז

 .(קינָאמרַאה ןטיור ַא ףיוא טליּפש לרעױּפ ַא)

 ןטימ ןיא רעמזעלק ןשיווצ סיוא ךיז טלקיוו'פ ןוא

 .קינָאה ןוא קיסע ןיא טרעיילשעג ,הלּכ ַא
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 .ןעגנַאמש ענעדליג טימ הּפוח ַא ןעעזרעד ,עקדָאװ רעד ןוֿפ טשימעצ ,ןדִיי עקידרעכ יד
 :עקטָאמ רעזדנוא שיט ןֿפױא ץנַאט 8 ןיוש מגנאלרעד
 ...ןעגנַאֿפעג ןיוש טסיב וד לַײװ ,ןייוו ,עלהלּכ ,יוא ---

 ? ןטַײטַאב סע לָאז סָאװ :עטרעקרַאֿפ סָאד טעשענג'ס

 -- םערומש ןיא ,ןעמַאזוצ ןוא ,טכַאל רָאג חלּכ יד

 ,םירוּכיש עליווו יד ,ןעלדיֿפ יד ןכַאל סע

 .ןמַײװ רעד ןוֿפ ןייוו ,ןעמעלַא ייז רַאֿפ ,ךיא ןוא
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 גנונָאמרעד

 ןקידלַאװג א ןוֿפ טַאלב-רעש ַא ןעוועג זיא לריטמעדיוכ ןַײמ

 .ןֿפע ןא ןַאמ םע טגעלּֿפ עטסביל ןַײמ ןעוו ,רֿפפ-הלבק

 ןקידלַאװ םעד ןיא םולח ןַײז ןיא ןעשזדנַאלב עדייב ןגעלֿפ רימ

 .ןֿפערט ןשינעלקנוט עלַא ןוֿפ דוס םעד קידנעשזדנָאלב ןוא

 עקנילָאמש ןעגנונעֿפע יד ךרוד ןגער םעד טָאהעג ביל בָאה'כ

 ,םנּפָארמ ענַײז טימ דיל ןַײמ טכבלַאזעג טָאה רע ןעוו ,ןקלַאב ןוֿפ

 -- ,עקנילָאװַאּפ רימ רענייב ענַײמ עקנָאל ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ

 ,סנּפָאקוצ עלעגייֿפ א טימ עקנָאלןגיוב-ןנער ַא

 ענעדַאלַאב 8 ,רעטצנעֿפ ןַײמ ןיא עלדָאי יד טַאהעג ביל בָאה'כ

 ,עטילגעצ קידמעטָא ןעיינש טימ ּפָארַא זיב ןביוא ןוֿפ

 ענעדָאזעגֿפױא יד ךלימ יד ךיק סעמַאמ ןַײמ ןיא יו ױזַא

 .עטילּפ רעקידנעּפישז רעד ףיוא לדנעֿפ ןצרַאװש ןוֿפ םױא-טֿפױל

 ,קידנבעווש רעױּפַאק ּפעק יד טימ סנטָאש יד טַאהעג ביל בָאהיכ

 .םענרעטמַאל ןוֿפ ןענוז טימ טילבעצ ךיז ןבָאה רעצלעה ןעוו

 ...קידעבעל רַאֿפ טינ ייז טלַאה עמ לַײװ ,סנטָאש יד טַאהעג ביל בָאה'כ

 .םענרעב ןוא ךעלעּפע ןסע םוצ ייז ךיא געלֿפ ןעגנַאלרעד
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 :טלייצרעד ױרֿפ ַא

 ? טסנעק וד ןקיזדלעֿפרעטנוא םעד
 !רעטבילעג ןַײמ זיא'ס : םיא ךיא קעלּפטנַא
 ,טסנעּפשעג ןַײז ךימ םיה קידנעטש ןוא
 ,רע טביל ןזעוועג יו לּפָאמ ןוא

 ךַײט ןוֿפ גיוא ןיא יו ,רעױּפַאק

 -- ןעמַאלֿפ ןיא דרעווש ַא טימ ןקלָאװ ַא
 ךַײלג רעטכילעגנ ןַײמ זיא םעד וצ

 .ןעמאזוצ ליומ ןַײמ טימ טמעטָא ןוא

 --- ןַאּפש ןַײמ וצ ןסקַאוװעגוצ יו
 ןזַײרּפש רע מוט ןזדלעֿפ רעטנוא ןוֿפ

 -- ןַאמ ַא טשרָאדעביל טימ טנענעג
 .ןזַײא קידנעלב ןַײז םיא טקיליטרַאֿפ

 ןאוו זיב :רימ רע טגָאז ןגָאז ןוא
 ןדייב זדנוא ןוֿפ טינ טסעוו ןריובעג

 ,ןַאמ רעטיוט רעד ,ךיא לעװ --- דניק ַא
 .ןדיישעצ ךיז ןענָאק טינ ריד טימ
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 ליד ןֿפױא לטנַאמ ַא

 --- ןביוש יד ףיוא ץילב ַא

 ? ןיהּוװ ,ןגער

 .רעגנע טרעוו טייק יד זדלַאה ןֿפױא

 ,טלָאּפ ,ףיול :-.

 ,טעּפש ןרעוו ןַאק'ס

 .רעגנע טרעוו טייק יד זדלַאח ןֿפױא

 ,םי םַײב ,דנַײרֿפ םוצ ןֿפױל טינ ךימ טזָאל'ס רָאנ
 םמטמ -- -- -- ליד ןֿפױא טגיל סָאװ לטנַאמ רעד

 .רעגנעה רעד ןלעֿפעג טינ םיא זיא

 דיישרעטנוא ןַא ,שירַאנ טינ ךיז ךַאמ ---

 ? ןגעלעג ,ןעגנַאהעג -- לטנַאמ א

 ,טעָאּפ ,ףיול
 ,טעּפש ןרעוו ןָאק'ס

 ,ןגער ןוֿפ ןייגעצ טעוו דנַײרֿפ ןַײד ןוא

 ,שטנעמ ןוֿפ חרוצ ןיא טֿפַאשקנעב ַא זיא דנַײרֿפ ןַײד
 רעטרעוו ןיא

 .ןצַאש טינ םיא ןָאק עמ

 ,ץרַאה ןַײז ןצַאלּפ םעוו ןעמוק טינ וטסעוו

 !ןצַאלּפ -- רענוד ַא יו ױזַא

 ...םושפ ױזַא טינ זיא'ס

 דיײֿבתּכ"ןגער ןַײז

 ; ןביוש יד ףיוא ץיילב רעד טכַײלַאב
 קאלש א ויא דרע רעד ףיוא טגיל סָאװ לטנַאמ רעד --
 ,ןביוט עקילייה ,עמעראװ טימ
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 -- ץילב א רעדיוו

 .ביוש א ןעייל ךיא ןוא

 .רדח ןיא תויתוא יד ןעִילֿפעצ'ס

 : ףיילש ןיא ןקיּפ יז

 ,טלַאֿפ לטנַאמ ַא זַא --

 .רעדיילק טימ ןָא טינ ךיז בייה

 ףָאלש ןוֿפ קעוו טינ

 ףָאטש ןטיוט םעד

 ! ריד ייוו -- ןקעוו וטפעוו ןוא

 ,טעקַאנ
 ,טסגנַא ןקיזַײא טימ ןגנָאלשַאב

 ,ןגעקטנַא םי םעד ךיא ףיול

 .ןגער ןיא דנַײרֿפ ןקיצנייא ןַײמ וצ

 ,ּפענקלטנַאמ יד רָאנ

 ,טָאג ןוֿפ ןגיוא יו

 :ןגעוו יד ףיוא ךָאנ רימ ןנָאי

 טלַאטשעג-לטנַאמ ַא זיא דנַײרֿפ ןַײד ? ןיחנוו ---

 ...ןגעלעג יװ ליד ןֿפױא טגיל ןוא
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 שינעגעגַאב

 טלץעטשרַאֿפ רימ ץעמע טָאה סַאג ןטימ ןיא

 : טלעוו ןַײמ ןוא ןגיוא יד טנעהלּפענ טימ

 ? טלעטשרַאֿפ ריד סע טָאה רעוו ,דײשַאב ,ונַא ---

 :ןעמענ עטנאקאב טצנַאלגעגֿפױא ןבָאה סע

 ...לזייר ,עדלָאנ ,םירמ ---
 ,ןיינ ןוא ןיינ ---

 ? ןעמעוו ןוֿפ ,טנעה יד טָא ןענעז ןעמעוו ןוֿפ ---

 !ןייוועג ןַײמ ןיא זָארג-ןגיוב-ןגער סָאד ןעוועג טסיב --

 לָאמ 8 טימ ןוא

 לוק'ס טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה

 .ןזעוו ןקידעבעל ןיא

 ןיילַא ךיז טנגעגַאב טלָאוװ'כ ןעוו

 :ןזעוועג טינ סכעלנע טלָאװ

 -- -- -- תיחּת ןענַאטשעגּפױא וטסיב יו ?וד ---

 : םעִיוו עטעלָאיֿפ יד טימ טלכײמשעגֿפױא טָאה יז ןוא

 ,ןלעֿפעג טינ רעַײֿפ םעד ןיב'כ --

 ,ןיינ זיא ןיינ ,אלימ

 : רעַײרטעג ןַײמ וצ טגָאזעג טייהרעמוטש ךיא בָאה טלָאמעד

 רעַײֿפ זַא ,טנָאקעג טינ ןביילג בָאח'כ --

 טציא .ןעגנילשוצנַײא ךיד "ץראה" ןבָאה לָאז

 ןביילג ןענָאק טינ ךיא לעװ גנַאל ןבעל ַא

 ,ור ןַײמ ןקינַײּפ טעוו ןביילגמוא ןוא

 ,וד ,וד ,עשימייח ,עקידעבעל ַא רָאנ טסיב וד זַא 18
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 עטמעשרַאֿפ

 ,עטמעשרַאֿפ זדנוא ןשיווצ ןעלגָאװ סע ,עז
 רעֿפיצ רעייז
 טנַאה ןֿפױא ןדנוצעגסיוא
 .םונהיג ןוֿפ ליוק רעמיור טימ
 םיא ןעז טינ ליוו רענייק
 ,ןטָאזעצ קידחמיא ױזַא
 .ןטָאש ןַײז ןעז םינ ליוו רעקיוה א יו

 ,עטמעשרַאֿפ זדנוא ןשיווצ ןעלגָאװ סע ,עז
 ,עניד ,עניילק
 .ענַיור א ןיא ,לייה א ןיא םײקטמעשרַאֿפ יד ןטלַאהַאב
 סץלסַאי יד ןוֿפ סָאװ ,טָאג ןעקנַאד ןוא
 רענייק ךָאנ לַײוװרעד טָאה
 ,האניׂש ןּפָארט רעייז ןגיוזעגסיוא טינ

 ,טכַאנ רעטמעשרַאֿפמוא ןיא ,טֿפערט'פ רָאנ

 ןגיל עטמעשרַאֿפ יד ןעוו

 -- קענאדַײמ ןיא סָאװ טיורק יװ ,ןירג ןניוא טימ

 טיוה ןוֿפ ןיילַא ּפָא ךיז טסַײר

 ,ןוגינ ַא יו רעֿפיצ רעד

 ,רצקמ דלודעג םעד זיא

 ,ץַאלַאּפ םעניא ךיז טזַײװַאב ןוא ,טרעטַאלֿפ

 ,רצאשלב רענעגושמיַײנ ַא ץנַאטעקטַאי ַא טצנַאט'ס ּווװ
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 ןביוט עצרַאוװש

1 | 
 דניק א יוװ ױזַא ןֿפַאשַאב ךימ טסָאה וד
 ,םולח ןַײז דוֿבּכל שטנעמיינש ַא ךיז טֿפַאשַאב
 .דניק סָאד רעמ ָאטינ
 דניצַא ןיב ךיא ןוא
 .רעֿפַאשַאב ןַײמ ,ריד ןוֿפ רעטלע

 -- ןייבעג ןַײמ טדימש טייקיזַײא יד רעטלעק סָאװ

 .ןורּכז ןיא ןוז יד רעטילגעצ קיזיור ץלַא

 ,ןצלעמשץעצ טינ זִַַײא םעד ןָאק ןוז יד

 -- ,ןשעלרַאֿפ טינ ןוז יד ןָאק זַײײא רעד

 ,םיאנוׂש עכעלבַײל ןוֿפ גניליווצ ַא

 .םינּפ ןַײמ ףיוא טכאלש א ןריֿפ יז

2 

 ץרַאה ןַײמ ןעוועג זיא סע .טַאהעג ביל ךיא בָאה ןדייב ךַײא

 ןונינ רעטרעשַאב ןַײמ ןוא .שינעטסיוװ ןיא ןייטשרענלַאװ ַא

 ,ןטייק ןיא ץילב ַא יו טעשטרָאקעגנַײא ןנעלעג טרָאד זיא

 .ןעגניזַאב ןוא ןטכַײלַאב ךיז ןענָאק וצ טינ טּפשימרַאֿפ

 ,סָאטימ ַא ןוֿפ רעדניק ,סנזעוועילאװכ עקידעבעל יו

 ,ץרַאה ןַײמ ןָא ןּפיל יד טימ ןנָאלשעגנָא ךיז ריא טָאה

 ,ענעריובעגדוז ,עטשטנעכעג-טַָאג עכלעזא

 .ןוגינ םעד טַײרֿפַאב ַײרעקשוש ַא טימ ןוא

8 

 ןרעהעג רימ וצ טלָאװעג טָאה יז לַײװ

 ,טיוט ןַײמ ךָאנ --- טייקנייש ריא ןיא םוקלוֿפ

 ,טיוה ריא טַײײצ יד לָאז ןשטיינקעצ טינ

 -- ןרערט עריא ןלָאז ןענַאיװרַאֿפ טינ

 קיזומ יו ןעגנַאגעגסױא יז זיא
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 ןמרָאד ןוא .לָאט-הנֿבל ןשימייה ןיא

 ,קילב ריא ןיא טֿפַאשביל יד ךָאנ טרעמיש

 ,ןטרָאנ ןיא לּפַאצֿפױא םַײב לָאמ ַא יו

 ,רעדיל ןוֿפ ץראה ןַײמ טעוו ןצַאלּפעצ ןעוו

 לעווש ריא וצ ןעמוק

 לעוו ךיא

 -- רעדימ ַא

 ,לָאמ א יו ,עגנוי א ןענעגעגַאב ךימ יז טעוו

 ,ןבלַאז עקידרעבליז ,ןעלכיימש טימ ןוא

 .ןבלַאװש עטיוט ןיא טסַײנ ַא ןזָאלבנַײרַא

4 

 -- ,טנַאװ יד זדנוא ןשיווצ טרעמַאהעג זיא רעּפוק ןוֿפ טינ

 ,ןטָאלד ענַײמ ,םרעמַאה ענַײמ טלקָאשעצ יז ןטלָאוװ'ס

 ,טנַאקַאבמוא -- רעיוב ריא ,ט ֿפול ןוֿפ יז זיא טיובעגסיוא

 ..ןטָאש ןַײמ טכיל ריא ַײב טרעטעמשעצ טגיל

5 

 ,עמַאמ-עטַאט ןריובעג טינ ןבָאה ךיד"

 ןעלגָאװ רימ סָאװ ,ןענָאיגעל-ךיור יד ,רימ רָאנ

 ..ןעלגָאה טימ ןוא ןצילב טימ ענעדָאלעג

 ,ןבעל רימ טיוט ןיא סָאװ ,עמיוט יד ,רימ ,ָא

 .עביל רעזדנוא טימ ךיד ןבָאה ןריובעג

 ןבעווש ,ןענַאיגעל-ךיור יד ,רימ רָאנ ? טסֿפױלטנַא

 ,,.אוביר םישש ןוֿפ רעמ ןקירעשייה יו

 ,ןזָאלעג ריד רַאֿפ טַײצ רעזדנוא ןבָאה רימ

 -- רעמעּפש ןוא .ךוב א ןיא ןטינשעגֿפױא טינ ליֿפ רעטעלב יו
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 רעטעלקעג-שינעקנוֿפ 8 ןיא ןעגנאנעצ

 .ןזָאלבעצ תומלוע עטלַאק ןיא ךיז ןוא

 ,םינ טסייוו ןוא טַײצ רעזדנוא ןטינשעגנֿפױא טסָאה

 ,טינ טסײטשרַאֿפ וד סָאװ קנאדעג רעד ןענעז רימ

 : הנעט ןָא ,םּתס רעיוא ןיא ריד ןגָאז ןוא

 .ןרעהעג זדנוא וצ --- גנַאזעג ןַײד ,גונעמ ןַײד

 ,ענַײד טינ זיא עַײרטענ ןַײד וליֿפַא

 ."ןרערט ענַײד טינ ךיוא ןענעז ענַײד ןוא

6 

 טיורב ןדַײנש םַײב טנַײה בָאה'כ

 רעגניֿפ ַא ךיז ןטינשעצ

 הביס ןייק ןעוועג טינ טלָאװ ןיײלַא סָאד)

 ,(דיל ַא רַאֿפ

 ,ןרָאװעג ךיילב זיא עלעדיימיס רָאנ

 ,ןקוצ ןבױהעגנָא

 ;קילב ריא ןיא טנקלָאװרַאֿפ ךיז ךאלמ רעָאלב א טָאה'ס ןוא

 ,קירוצ טולב סָאד ןַײרַא זָאל --

 ...ןקוק טינ םעד ףיוא ןָאק ךיא

 ,דניק ןַײמ

 שירעטכיד ןוא םיורג-שידניק ,טושּפ יו

 ! גנַאלרַאֿפ ןַײד ןלָאמעגנסיױא וטסָאה

 ,גנַאל בָאה ךיא רָאנ ,ךיוא רע זיא רענַײמ

 רעדיל ןיא טנָאקעג טינ םיא ,וד יו ױזַא

 ,ןרילומרָאֿפ

 ,טכענ יד ןיא ןענייוו ךיא געלֿפ רעבירעד
 ,םולח ןָא ּפָאק ןגָאלש ךיז
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 ,ןעגנַאלק ןָא ּפָאק
 .ןרילָאק ןָא

 ,וד רעֿפטנע

 -- ערעַײנ רעטרעוו ךָאד טסגָאמרַאֿפ

 קירוצ ןַײרַא טולב'ס עקַאט ןעמ טזָאל יו

 ?ץערעַײמ עלַא ןיא

7 
 ,עלעג ןעניורקרעטעלב יד טימ ,רעטצנעֿפ םַײב ןזיורנוז
 -- ןעלּפַאצרַאװש ןוֿפ טלקעהעג זיולב ןענעז סָאװ רעמינּפ
  ?אלּפ רעסָאװ ,ןריובעג ָאד ייז טָאה רעדנווו רעסָאװ
 .ןעלּפַאצ ןרערמ ןיא סָאװ םילוגלג-םייה ןענעז סָאד ,ןיינ

 ,קינַאג ןַײמ ַײב רקֿפה ןזָאלעג ןזיורנוז יד בָאה'כ

 .ןעקנאצ ןקידרעבמעטּפעס-לעג ןיא ןיילַא רעקנינייא

 ,קינַאּפ רעלוד א ןיא רעביא ױזַא ןעמ טזָאל רעדניק

 .ןעקנַאדעג ןוֿפ סעקשעוװָאלָאה טלניּפש הֿפרׂש ַא ןעוו

 ,ןעניורק יד ףיוא ןרעמש טימ עקיסיֿפנייא ןזיורנוז
 .ןעניווו רעטציא ןטָאש רעַײא ןיא לעוו'כ

8 - 
 דנַאנַא ךַאנ ןקיּפ ןליֿפעגרָאֿפ

 : ןביומ עצרַאװש יו
 ןביומשעצ טמוק ץעמע

 .ןביולג ןטעװעטַארעג ןַײד
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1081 

 סעקסַאמ יד ּפָא ןלייש ןליֿפעגרָאֿפ
 ןזַײװַאב ןוא
 ...ןזַײא ןוֿפ רעמינּפ

 ; ןלױֿפַאב ןוא ןליורג ןליֿפעגרָאֿפ

 טכַאװַאב קידנעטש ךיד ןטלַאװ סע יו ,בעל"

 ."טכַאנ ַײב ןוא גָאט ַײב עמיוט ןוֿפ ןגיוא
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 גנונָאמרעד ןוֿפ שרַאק יד

 :ױזַא ןעשעג זיא'ס ןוא..
 ,ןעקנעדעג-טינ ןוֿפ טונימ ַא ןיא
 --- ןּפיל יד וצ ןעמונעג שרַאק א בָאה'כ ןעוו
 שרַאק יד טָאה
 .רעטרעוו ןדנוצעגנָא ןוא ליוק רעסייה ןיא ךיז טלדנַאװרַאֿפ
 - .ץלַאמס יו רימ ןיא טמַאלֿפעצ ךיז ןבָאה רעטרעוו יד זַא ןוא
 ןטלַאטשעג ייווצ ןּפיל יד ןוֿפ ןענעז ןעגנורּפשעגסױרַא
 ,ּפעק יד ףיוא ןעניורק עקידרעַײֿפ םימ
 ץעדייב ןבָאה יז
 ,ןגיוא ענַײמ ןיא טצנַאטעגנַײרַא
 ןעגנוווצעג ךימ ןבָאה
 ,ןצנַאטוצטימ
 ,ןבעלוצטימ
 רעדיוו ןברַאמשוצטימ
 ,ןעמאזוצ ייז םימ
 ...גונעג טינ ןעמ טבראטש לָאמ ןייק עלַײוװ
 ,ייז טימ קיטַײצכַײלג ןעגנַאגעגֿפױא ,ןרעטש ַא זיולב ןוא
 ןדייב ןיא טסַײג ןַײמ ,ףוג ןַײמ ןַײרַא טצײלֿפ'ס יו ןעזעגוצ טָאה
 ;ריּפַאּפ ןוֿפ רעבליז ןֿפױא גנועז יד טצילבעגסיוא ןוא

 ,ןעיינש ןיא רעסעורָאב ,רעליוח א ,שטנעמ רעגנוי ,וטסיב רעוו --
 ? רעטסנעּפשעג ענעלָאטש ןוֿפ טכַאװַאב ןוא ןטייק ןיא םדימשעג

 טנעיילעג טסָאה ? רדנסּכלַא ןעמָאנ ַא טינ וטסקנעדעג --
 .עיליוו רעד ַײב טילּפ ַא ףיוא רעדילטנגוי יד רימ רַאֿפ
 ןסירעגּפָא ךיז טָאה'ס יוו ,טינ עדייב ןבָאה רימ טקרעמַאב
 ןעמווושעגקעווא זיא ןוא טילּפ רעד קירטש רעגנַאל קימיילש ןוֿפ
 ...גנַאגרַאֿפנוז םוצ

 טנעה יוװ זדנוא ןבָאה ןעגנַאלק ענַײד רָאנ

 ...בורגלסעק רענעטנעמיד ןוֿפ טעװעטַארעג

 ?וטסקנעדעג
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 ,ןקעלֿפנגױא ןוא ּפָאק ןטלָאגעגּפָא טימ ,טסיב רעוו וד ןוא ---

 ! ןעמַאנ ןַײד גָאז ,טינ טלַאהַאב ?זַײא ןיא טנערבעגסיוא רעכעל יו

 דלַאװ ןיא לָאמ א טצנַאטעג ריד רַאֿפ טָאה סָאװ יד ,םירמ ןיב'כ --

 גנילירֿפ רעד ןעוו ,סעזָאירעב ענעֿפילשעג ןיד ןשיוועצ

 .רעבליז ןקידנעלכיימש יו יינש ןצלָאמשעג ודנוא רעביא טָאה

 ןעקנעדעג וצ ןרָאװשעג רימ טסָאה וד ןוא

 יינש ןקנאלב םענוֿפ ,עזָאירעב ַא ןוֿפ :ןטײקסַײװ ַײרד

 ,ןסייה ,ןקידלגיּפש םעד בַײל ןַײמ ןוֿפ טיײקסַײװ יד ךיוא ןוא

 ענורטס ַא יו טסיב :טנָאזעג רימ רעיוא ןיא וטסָאה ליטש ןוא

 -- -- -- ארומ טינ טָאה יז רָאנ ,טרעטיצ סָאװ

 ?ןעקנעדעג טציא וטסעוו

 ,ערעַײט ,ןדייב ךַײא קנעדעג'כ --
 :ךיא טינ דניצַא ןיב ןוא

 .ןרעמש ןטַײוװ ַא ןיא טמוצמיצעגנַײא ךימ טָאה גנועז יד

 ,ךיא ןַא סױרַא טסיש ןצרַאה ןוֿפ ןעוו ןוא
 ,קימייוו ןַײמ רַאֿפ ןעמָאנ רעדנַא ןייק ָאטינ -- זיולב סע טזַײװַאב

 ןליֿפ לָאז ןייב ןוא טיוה ןַײמ זַא ,הללק ַא זיא םָאד בוא ןוא

 ,הללק יד טָא ךיא שטנעג -- ,רעַײֿפ-םונהיג'ס

 !ענַײמ רעדניק

 ,ֿטנגוי רעקידנביל ןוֿפ קיזומ

 ,טסיירמ ַא זיא רשֿפא

 ןעמאזוצ טָאה לרוג ןקידרעטַײש ןטצעל ןיא ךַײא סָאװ

 ,ענַײמ טֿפאשביל ענעי טקיניײארַאֿפ

 -- -- -- טֿפַאשביל עטשרע ענעי

 ןַארַאֿפ זיא סע ,ןיינ .רעטניוו ןוא טסברַאה ,רעמוז ,גנילירֿפ טינ

 .ןמז רעטנַאקַאבמוא ןַא ,ןמז רעטֿפניֿפ א טלעוו רעד טָא ןיא

 ןַאמ ןוא ױרֿפ ןוא דניק וו ,טײקנֿפַאשַאב סטיוט ןימ אזַא

 .ןעקנוֿפ ןיא -- ןרעטַײש ףיוא ךיז ןלַאֿפעצ
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 טעלעקס ןייא ...עטבעלעגסיוא ןגעלעג ןיוש ןענעז ייז
 טעּפש וצ טינ זיא'ס רָאנ ;טנזיוט טרעדנוה ןוֿפ טדימשעגֿפױנוצ

 -- מעב ןקידרעַײֿפ 8 ןיא ןברַאמש וצ לָאמ ןמייווצ ַא
 .המקנ טשינ רעד טמענ לָאמ ןייא ןריובעג

 יז ךיוא ,ענעזָאלבעצ יד ןעקנוֿפנשטנעמ יד ,ןַײז ןָאק
 .ײלרעלַא ןטיוט יד םעד םימ טינ ןבָאה טקידנעעג

 יינש ןֿפױא ןטלאטשעג ייווצ עקידנביל יד ךיוא ןוא
 ,םנבעל יד םעד טימ טינ ןבָאה טקידנעעג

 טנעה יד ףיוא םיתמ טימ ייז ןענַאּפש ןטייק ןיא טדימשעג

 ,טנעוו עקידשדקימה-תיב וצ יוװ ,רעטַײש םוצ ןיהַא

 ,טנערב לדיֿפ ַא טימ ךאלמ א ּוװ ,רעטַייש םוצ ןיהַא

 .עגושמ זיא טייקליטש יד ןיילַא ּוװַא

 גנַאלש יד טָאה ןענוֿפעג --- טָאטש רעד ןוֿפ עטצעל --- ןדייב ייז

 .גנַאל טינ ָאד הנֿבל רעד ןוֿפ לייה ןיא ענעטלַאהַאב

 -- גנַאזעג א ןצרַאה ןיא יו ןגעלעג טרָאד ןענעז יז

 ?ץביל ןוֿפ לאמעמ םעד ןצלעמש רעַײֿפ טעוו

 ,עטיומ ןייק טינ ןענעז סָאד ,ןיינ

 ,עכעלמיטרעטלַא ןרוטּפלוקס רָאנ

 ,לֿפמעט-ןזיר ןעמייהעג ַא ןיא ץלַאז ןוֿפ טקאהעגסיוא

 דרע רעד ןיא ןעקנוזעגנַײא לּפמעט ןטימ ןעמַאזוצ

 .טנעלטֿפענּפָארַא דנילב ןרעטש טימ טקעדעגוצ ןביוא ןוא

 .ןרעמש יד ןיא ןצעז ןעמַָאל

 .ןעמָאל

 .ןעמַאל

 .ןעמָאל

 ,ןעקנוֿפ ןיא ךיז ןטלַאּפש ןרעטש
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 ,ןֿפָא זיא דרע יד ןוא
 ,ןרוטּפלוקס יד ןענעז ַא טָא
 דרע יד ןיוש ךיז טָאה'ס
 .גנולעטשסיוא רעד ןוֿפ האנח טָאהעג ןוא טקיטעזעגנָא
 ,רעַײֿפ עמיור סָאד םעד טימ ןקיטעז ךיז םעוו רעמציא

 .עמַאמ א ךיז טלקָאש ןגיוא יד ףיוא רעגניֿפ-טכילשטנעב טימ

 .רעסעמ ַא טסױֿפ ןיא טקירד ץעמע

 ? ןטייט רע ליוו ןעמעוו

 ; ןטבילעג םעד יז טשוק םולח םעניא ,לדיימ ַא -- טָא

 ,דרָאב רעד ףיוא רעגניֿפ ַא טימ ,ןקז 8 ַײברעד ןוא

 .ןעקנוזרַאֿפ סָאלעשזדנַא לעקימ השמ ָאד טלָאװ סע יו

 .ןֿפוג ןָא ךעלעּפעקרעדניק
 ,טנעה עקידנשטנעב

 .םילּכ-רעבליז

 .ךעלעדיֿפ

 ,רעיילש ַא ןיא חלּכ ַא

 .ןעקנוֿפ עָארג ןוֿפ טבעווענסיוא

 ןוגינ רעד ךיוא זיא טָא

 ...ןוגינ רעגנַאל שיטעלעקס ַא :לּפמעט-ןזיר םענוֿפ

 ,םעלַא םעד ןוֿפ סנטָאש יד ךיוא

 ,ןטָאררַאֿפ-ןוז ןוא טלַאק

 .רעדנווו ַא סיוא ןעקנעב ןוא קידעבעלמוא ךיז ןעילוט

 ,רעַײֿפ םוצ טנעה יד ףיוא וטסגָארט ןעמעוו ---

 ? םירמ עסַײוו

 ? לקריצ ןַײז ןוֿפ ןדנּוװשרַאֿפ גנַאל ןיוש ףוג ןַײמ טינ סע זיא

 .טנעה ענַײד ןליֿפ רעדילגלמרימ עטלאק ענַײמ

 םימה ינּפ לע טָאנ ןוֿפ לעז יד יוו ,םעטָא ןַײד ןוא

 ,ןּפיר עקידעילאװכ ענַײמ ףיוא טבעווש

 .ץרַאה ןַײמ ףיוא
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 ,רעַײֿפ םוצ טנעה יד ףיוא וטסגָארט ןעמעוו
 ? םירמ עטַײװ

 רעַײֿפ ןוֿפ ץנַאט םעד ץנַאט
 .םייחרעמוטש ,טעקַאנ

 ,רעַײרמעג ןַײד ךיוא טצנַאטיס
 .מייק ןיא םדימשעגנַייא

 ןגעז --- רעַײֿפ םעד ןיא

 ,םאמש ןַײז ףיוא-ןגעז

 ןגעקטנַא ריד ןצנַאט'ס

 ,םַאלֿפ ןסיוא ןעלדיֿפ

 ןעמַאזוצ ךיוא ןצנַאט'ס

 .דנארב ןיא ךעלעֿפוע

 ןעמַאלֿפ ןיא ןרעמעלק

 .דנַאל ןטייווצ ַא וצ

 ?ץעדיטנַאלטַא סע זיא

 ,ןיינ ,ָא 4 טלעווענעי

 הדיח יד ןּפינקֿפױא

 .ןײלַא שא רעד ןָאק

 רעַײֿפ ןבעל ,םירמ

 !דנַאנַײב --- רימ טימ ץנַאט

 רעַײרטעג ןַײד ךיוא טצנַאט'ס

 ...דנַאל ןטייוװצ ןנעק

 .רעטַײש רעקידנדיז ַא טָאה טרעקַאלֿפעג טכַאנ עצנַאג ַא

 ,תוילמּפ יד וצ טגנַאלרעד ,בלעװעגָאלב םוצ ךיז ןגיוצעג

126 



 ,רעטייל ַא ןוֿפ --- ,ןגַייטש םַײב ,טלַאמשעג יד ןעמונעגנַא ןוא

 ,דלָאג טרעמַאהעגסיוא קיצנַאלג ןענעז ןעגנאטש ענַײז סָאװ

 -- ןעלּפַאטש ענַײז ןוא

 .ןעניבור עקיילג ןוֿפ טקַאהעגסיױא

 : ןַײשּפָא רעדנַא ןַא סױרַא ךיז ןוֿפ טיג לּפַאטש רעדעיא

 .תודיקע ןוֿפ ןַײשּפָא רעד טצילב ,רעטַייש ןבעל ,ןטנוא

 ,גנוטסולג עקידרעפעמ

 ,לּפַאצ ןוא קוצ

 -- ןַײשּפָא רעקידרעטַײװ

 ,אביקע 'ר ןוֿפ קילב רעטצעל

 .ד--ח--א ןוא קיטייוו ןשיווצ חטש םעד קידנטסעמ

 גנַאזעג 8 יו זיא ןַײשּפָא ןַײז סָאװ ,לּפַאטש 8 טָא ןוא

 ,רעגניז םענוֿפ ןּפיל עטלַאק יד ףיוא ןשָאלעגסיוא

 -- רעטַײװ ,רעטַײוװ ןוא

 -- ןדיײשַאב ָאד עלַא טינ ךיז ןזָאל'ס

 .עיליטסַאק ןיא עיציזיווקניא ןא ןוֿפ ןַײשּפָא רעד טלַאװק

 .ןעמיטש עקידירדנילּכ

 .ןגיוא עצרַאװש ףיוא םַאלֿפ רעפַײוװ

 לּפַאטש ַא טָא ןוא

 ,קיצילב ךָאנ רעמ

 דנעלבעג ןַײז ןוֿפ סָאװ

 .וכלומ המלש ןוֿפ דײרֿפ עקידרעטַייש יד סױרַא טלַארטש

 : ןביוא זיב ױזַא

 ,ןטלַאטשעג ,רעמינּפ ןוֿפ ןענַײשּפָא

 .עקיניבור יד ןעלּפַאטש עלַא יד ןוֿפ טמעטָאענסיוא

 ,ןביוא עמַאס רָאנ

 הנֿבל ןוֿפ רעיוט ןָא טנעלעגנָא

 -- עלַא ןוֿפ רעכעלטַײד ןוא

 לּפַאטש רעטצעל רעד לַאנ טימ טצירּפש

 --- םעמרַאּפ ןטמַאלֿפעצ ןיא ָאמענ א ןוֿפ ןַײשּפָא ןא טֿפרַאװ ןוא

 .רעּפוק ןקידנרָאצ יו טכַאנ יד טצלעמשעצ סָאװ ,ןַײשּפָא ןַא
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 : עז ןוא

 ,ךייה רעד ןיא ,רעטייל ןוֿפ ץיּפשנעגנַאטש ןדעי סיוא

 -- שינעֿפעשאב 8 למיה ןוֿפ שינעטסיוו ןיא סױרַא טסקַאװ

 ,ץיּפש ןייא ןוֿפ בייל רעמיור ַא

 .עלעגיצ 8 -- ןרעדנַא םענוֿפ

 ,בייל רעד טמורב'ס

 ןצירּפש -- רעלַײמ-ןענַאקלּוװ ייווצ --- ןגיוא יד

 .ןטנעמיד עקידמערומש ןטלעוװ עלַא ןיא

 טלסיירטעצ ,גנַאגֿפױאנוז ןוֿפ ןיורק ַא ןיא ,עווירנ-ןבייל ןַײז

 ,דרע רעד ףיוא ןזדלעֿפ

 ןרענוד עדליוו ןוֿפ גנאזעג'ם יוװ ןוא

 .ןעמורב ןַײז ליומנבייל ןקידנרָאצ ןוֿפ ךיז טלקַײק

 -- ךלימ יוװ סַײװ ןוא סקידרעטיצ א ,עלעגיצ'ס ןוא

 -- ,טינ טמורב עס

 בייל ןקידנעמורב ןגעקטנַא טייחרעליטש טעקעמ

 -- !שילרעטסיוא --- ןוא

 ,ןטַײצ עלַא ןוֿפ ןייוועג א יו ,"עמ" רעד

 --- בייל ןוֿפ שינעמורב יד טגיזַאב

 .גיניק םענוֿפ ןרָאצ םעד

 רעטייל ןֿפױא ןוא

 ,דלָאג ןוֿפ טדימשעגפסיוא ןעגנַאמש יד טימ

 -- ןֿפױהרעטַײש ןוֿפ ךיז ןבייה סָאװ

 ,םיתמ יד ןרעטעלק

 ,םיכָאלמ עקידנעלב יו ןָאטעגנָא לגילֿפ-רעַײֿפ ןיא

 ,ןעלּפַאטש יד ףיוא ןגַייטש ןוא ןרעטעלק עלַא ,עלַא

 ,ןעמאלֿפ עקידמיתמ-היחמ יד ןוֿפ טבעלעגֿפױא

 ,תומשנ יד ןענוֿפעג ךיז ןעמַאלֿפ יד ןיא ןטלָאוװס יו

 ,ןשטנעמ יד טימ עלַײװ א ףיוא טנגעזעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ,סנטָאש עטיוט יד ךיוא ןוא
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1850 

 -- ןעמעלא םעד ןוֿפ ןוגינ רעד ןוא

 עטבעלעגֿפױא ןגיומש
 --- -- -- ןשטנעמ יד טימ ןעמַאזוצ

 ׁשֵא םעד ןוֿפ טעמַאס ןליק ןֿפױא ןוא

 .ןעלמערד עטבילרַאֿפ יד עטֿפוגעגֿפױנוצ

 -- גנולקעצ ַא ןמייק יד ךיז ןביג ןוא

 .ןעלמץלֿפ ךָאנ טומ רעטייל םענוֿפ לּפַאטש ןייא

 -- םוֿפ א ךיז טנטָאש לּפַאטש ןֿפױא ןוא

 .רע טײגרַאֿפ לדנקלָאוװ א ןיא ןענַאװ זיב

 ,טבעל יז ,ָאי !עמַאמ ןַײמ : טגָאז םירמ ןוא

 ,רעטייל ןֿפױא יז זיא ןגימשעגֿפױרַא

 ; קילג ןיא יז טלטרעצ רדנסּכלַא ןוא

 ,ןביולג רעזדנוא ןבעל ןיא .טבעל עמַאמ ןַײד ---

 ,דנַאל םענעי ןיא טבעל רעטסעווש ןַײמ ךיוא ןוא
 .ןביוא ןוֿפ ריד יז טֿפרַאװ רעיילש-הלּכ ריא
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 ןויסנ ןוֿפ דיל סָאד

 ֹא

 ,דַײז ןוא לּפרוּפ ןיא היוללה טנניז ריא ןעוו

 ןעָאנד עקימי יד ןוֿפ רימ וצ טלֿפיש

 : טייצ רעד ןוֿפ גיוא עקיליורג ענעלױהרַאֿפ'ס

 .ןויסנ םוצ טיירג טַײז ,רעדירב ,ָא --

 ,ןעקנַאדעג ענַײמ ןיא ךיז טֿפַײלש ענעזעוועג סָאד טניז ןוֿפ

 ,טנַאה ןוֿפ סנכייצ יד יו טקעלּפטנַא ךיא עז

 ; ןעקנַאלב קידחמיא ןַא טימ טמוק סָאװ ןויסנ ןוֿפ גָאט א

 .טנַאקַאב םינ ךָאנ זיא םענייק סָאװ ןויסנ ןוֿפ גָאט א

 : ןקָאלג ןוֿפ ןעגנוצ יו ןעגנַאלק ךיא עדיוהעצ

 !דל ַא ב ףיוא ןויסנ םוצ טיירג טַײז ---

 ,ןקז ןוא לגנַיי טינ םיא טעוו ןדוָימסױא

 ...דלַאװ ןיא טעשזדנָאלב סָאװ םולח ןַײד וליֿפַא

 ב

 ,ןעמענ ענייש טימ ןשטנעמ ךיא בָאה טנעקעג |

 .ןעמעטסיס עלא ןוֿפ סרעיוב ענעלָאטש

 ,"טולב ןיא" ןטסיֿפיצַאּפ

 ,הזעה א ןעוועג זיא גילֿפ 8 ןעּפעשט סָאװ

 .ץזָאניּפש רַאֿפ טינקעג ןבָאה סָאװ ,ענױזא ןוא

 ןריּפסקעש ןעגנולשעג ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ

 עיזעָאּפ טעיליסעג ןוא

 -- ןעיומ לרינש א יו

 ּפינק א ןָאטעג טָאה ןעמעלַא ייז

 -- ןויסנ רעד

 .ןויסנ םוצ טלעמשענ ןוא

 -- טַײז רעדנַא רעד ףיוא לברפא ןֿא יו

 .ןעהעש עטלייצעג ןיא טרעקעגסיוא ייז

 דניק ַא וצ לכיימש א טָאטשנא
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 .ןעיָאו ןעמונעג ייז ןבָאה

 ץעג 8 טנַאװ ןֿפױא ןיוש טגנעה סע

 .ןוָאג רעמַאדרעטסמַא םעד טָאטשנַא

 ,טיוט םעד וצ !"ןבעל לָאז" : טַיײרש עמ

 .ןעיוב ןעמ טוט תוילּת ןעיוב ןוא

 ּפינק 8 ןָאטעג טָאה ןעמעלַא יז

 -- ןויסנ רעד

 .ןויסנ םוצ טלעטשעג ןוא

 ג

 ,קילָאט ןוא קיזדלעֿפ

 קילָאמַא-קיטנַײה

 עּפַאמ עשידָיי יד זיא

 .טלעוו רענעצנַאנ ןיא

 -- הנותח ַא ןביוא ןעוו

 ,הרּכזה ַא לָאמ םענוֿפ טגָאלק

 -- טלעצעג סֿבקעי ןיא טעקעמ עלעגיצ 8 ןעוו
 ףלָאװ 8 ןריובעג טרעוו

 .ערָאנ רעקיטֿפיג א ןיא

 -- ןעיורטעג טינ ץרַאה םענעגייא םעד וליֿפַא
 ! ןויסנ םוצ טיירג טַײז

 -- טנוֿפצעג ,טחרזימעג ,רעדורב 8 רָאנ ּוװַא
 ! טנֿפָאװַאב עלַא טַײז 1050

141 



 דלַאזז ןצלַאטש ןוֿפ ןדרַאקַא

 ןגַײװצ עקייינש רעטנוא טַײרעג סָאד

 ,ןגַײװצ עקייינש ענעלדָאי רעטנוא טַײרעג סָאד

 ; טניוו ןיא טרעמַאהעג םעטָא ןוֿפ ןרוטּפלוקס יד

 ןגַײטש ןקיּפָאלַאג ןיא דרעֿפ ענעדנוצעגנָא

 ,דניוושעג ,רעדלעוו ךרוד ןענוזעוװעקדָאּפ יד טימ

 עװַאל ןיא יו יינש ןיא םנכייצ עשיֿפלעװ רעביא

 ...םיֿפ עשישטנעמ טימ ןעמַאזוצ עטשימענ ןוא

 ,עווַאילָאכ ןיא ,טיורב ןוֿפ טמולח סָאװ ,רעפעמ סָאד ןוא

 ; םינש ןכָאנ טבַײלב םָאװ טייקליטש ןוֿפ טייקליטש יד ןוא

 ןטלַאהַאב ןגיל'ס ּוװ ןּפמוז ענעגנוזַאבמוא

 ;רעַײֿפ טימ ןגױצַאב סעדנעגעל-ןעגנַאלק ענַײמ

 -- -- ןטלַאטשעג עטײנשרַאֿפ ,עטַײװ ,ָא !רענַאזימרַאּפ

 .רעַײט זיא סָאװ םעד ןוֿפ גנַאלקּפָא ןַא ןורּכזל
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 יקסנָאינַאג

 עזָאירעב יד גערֿפ וד ?יקסנָאינַאג זיא רעוו

 .ןגיוא עשלדיימ טימ * שטָארַאנ םַײב טקיטניוװעצ

 ,עזָאר קידלקניֿפ ַא יז םילב קידחנֿבל

 .ןגיוצעג וצ ןיהַא ךיז טָאה סָאװ לדיימ'פ יו

 ,רעמעלק 8 ןוא לַאֿפ ַא ,ןגיוצעג ,ןגיוצעג

 .רעטעררַאֿפ יז טײלגַאב אנוש םוצ ןבָאה'ס רָאנ

 ,עקנַאילמעז ןיא ליטש רימ ןענניז קיטעמוא

 .ןטַײוװ יד ןוֿפ לוק ריא ןוגינ םעד טרעפעמעצ

 -- -- -- עקנארק ןוא עדימ יד טלגילֿפַאב יקסנָאינַאג

 ןמַײר ןוא תונֿבל םימ דרעֿפ רימ ןעלטָאזַאב

 ,םינמיס ןָא ,דנילב ףיוא ,רעדנוזַאב -- ןעמַאזוצ

 ,םינּפ קידעבעל ַא טָאה לוק סָאד ּווו ןיהַא

 ןגָאלש ייז ןוא ,דרעֿפ יד עטציהעצ ,עטיור

 ןצַאלּפ סע ןעוו .טשרָאב ןקידוז ןוֿפ ערַאּפ טימ

 ןגָאי ,רימ ןגָאי טלָאמעד --- ייז ַײב רעצרעה יד

 ,ןצַאלַאּפ םרעדלעוו יד ןיא דרעֿפ טָאטשנַא ןיײלַא
 ...לגענ עשיֿפלעװ ןיא עטקילֿפעצ ַא -- !ןוז יד
 ,לגעטש א שטָארַאנ ןוֿפ קעדזַײא ןֿפױא טילניס ןוא

 ...ןעקנוֿפ טימ עטמוזַאב טירטסיֿפ עשלדיימ
 ,עילַאװכ 8 וצ זיב גנונעֿפע ןַא לגעטש םַײב
 .ןעקנורטרעד יז טָאה'מ עטעקַאנ א ...טקיטעּפשרַאֿפ
 עילַאװ 8 ךיז יינש ןיא ןבינ רימ !יקסנָאינַאג
 ,ןטלַאק רעסַאװזַײײא ערעזָא ןוֿפ ןעקנירט ןוא
 ..ןטלַאהַאב ָאד טגיל סָאװ לדיימ סָאד ןליֿפ ןוא

 דנַאלסורסַײװ ןיא ערעזָא ןַא ןוֿפ ןעמָאנ *
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 דרעֿפ ַא ךָאנ לָאמקנעד

 המשנ רעטיור ַא טימ דרעפ ַאזַא

 ,ןעיײוװָאלָאס ייווצ יוו ןניוא טימ ןוא

 ךאלמ ַא יו דלַאװ ןיא ךיז טקעלּפטנַא טָאה

 .ןעיינש ןיא --- םעטָא ןָא ןבילבעג ןוא

 ,דרעֿפ םעד ןעקנעדעג רימָאל

 .ןעייגעצ ןעיינש יד רעדייא

 ,ןגָאירעד םיא טנָאקעג טינ ףלעוו ןבָאה'ס

 ,ןעיײװַאז עקנַאלב יד -- ןדנעלברַאֿפ ןוא

 ,לגנִיי ןטעקַאנ םעד ,רעטַײר םעד זיב

 .ןעײמרַא סאנוׂש םעד ןוֿפ טכַארבעג זדנוא

 ,דרעֿפ םעד ןעקנעדעג רימָאל

 .ןעייגעצ ןעיינש יד רעדייא

 ,רעטער ןבעל טינקעג רעטַײר רעד טָאה

 ...ןעייווצ ןיא טמולחעג ןטלָאװ ייז יו

 ,לָאמקנעד ַא רעטעּפש םיא ןטָאנקעג ןוא

 .ןעיינש ןוֿפ ןטָאנקעגסױא דרעֿפ ַאזַא

 ,דרעֿפ םעד ןעקנעדעג רימָאל

 .ןעייגעצ ןעיינש יד רעדייא

 ,רעדנווו םעד עלַא ןבָאה ןעזעג ןוא

 ןטיוט ןוֿפ המשנ עטיור יד יו

 -- ןטיוה עקייינש רעטנוא ןַײרַא זיא
 .ןעיינש ןוֿפ ןטָאנקעג סָאװ ,דרעֿפ םעניא

 ,דרעֿפ םעד ןעקנעדעג רימָאל
 .ןעייגעצ ןעיינש יד רעדייא
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 עלעקילג

 ,דלָאג עלעקעלג ,עלעקילג ,עלעקילג --
 ! ןעמָאנ ןַײד ןיא קילג ןוֿפ לגיּפשמורק רעסָאוװ

 טלָאזעג ךיד ,סנַײמ עלעדניק ,ָא ,טָאה רעוו

 ?ןעמוהת ןיא ענַײד ךעלעדנייב ןרעדַיילש

 -- לייה רעקימייל ןיא רעטייש םעד ַײב ,ָאד

 ,לייצרעד ,ארומ ןייק טינ בָאה ,עלעקילנ

 ,דניק א ךָאנ ןיב ךיא ןזעוועג ,טלָאמעד ---

 .רעטניהַא זיא ץלַא רָאנ ...ןביז ,ָאי ,ןביז

 -- דניצַא .ןרָאװעג זיא יינש א עמאמ

 .רעטניוו רענעצנַאג ַא ןעגנַאגרַאֿפ ןיוש זיא

 -- -- ליג ,עלעקילג :ןָאטעג שוק ַא עמַאמ

 .יינש 8 ,ןרָאװעג זיא יינש א עמַאמ

 ,טלַאק ןוא .טייקליטש ןוא .הנֿבל עצראווש

 .רעמייב עטעשזדנָאלברַאֿפ .הנֿבל עצרַאוװש

 ,דלַאװ ןיא ןעגנילק ךעלעֿפלעװ ענרעבליז

 .(רעמ יינש ןיא ןוא יינש 8 ןוא יינש ַא עמַאמ)

 : טכארט ןוא רעמייב יד ןשיוועצ ךיא לַאֿפ

 ,טכַאנ יד ןצישַאב ךיד לָאז ,עלעקילג

 : טָאשַאב א יינש טימ עלדָאי א ךימ טיג

 !ןגַײװצ יד ףיוא םוק ,עלעקילג ,עלעקילג --

 --- טָאג זיא סָאד םיוב רעד :ןענַאטשרַאֿפ ךיא בָאה

 ,ןגַייטש םיא ןעמונעג ןעלסקא יד ףיוא ןוא

 .טסענ ַא ןענוּפשעג ךיז ,ןיורק רעד יב ,ךיוה

 .טסעג ןיא ןעמוקעג ןענעז ךעלענייֿפ
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 ,ןייוועג ןַײמ טשוקעג ןבָאה ךעלענייֿפ

 .קיבענש ןיא הנּתמ א טגנערבעג רעדעי

 -- -- ןילַא טינ טסיב ,עלעקילג ,טינ רעטיצ ---

 ,קיבעוװש יא ,רעטנומ יא ןרָאװעג ךיא ןיב

 יירמעג ןוא ביל ךעלרעשמיווצ עקנילַא

 .יירעשטיווצ רימ טימ טנרעלעג ןבָאה

 -- טסענ יד רעַײֿפ א ןדנוצעג טינ טלָאװ

 .ןעמאזוצ לגיײֿפ טימ טרעשטיווצעג ךיא טלָאװ

 ? טסעז ,ךימ טלּפַאצַאב לנילֿפ ןיוש ןבָאה'ס

 .ןעמשמ רעד ןעניֿפעג ,ןבעווש רימ ןטלָאװ

 גנאזעג ןַײד טעוו'ס ,עלעקילג ,עלעקילג --

 .גנַאל-גנַאל ,ןצרַאה ןַײמ ןיא גנאל ןרעשטיווצ
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 עטעילַאמסעגּפָא רעדיילק ןיא

 .ןעמוקעג ודנוא וצ רע זיא עטץעילַאמסענּפָא רעדיילק ןיא

 | זיולק עקידנענערב א

 .ןעמוג ןַײז ןוֿפ טקיזָאלגעג ךיז טָאה

 עמיטש ןַײז טָאה --- ךיז ןיילַא טלעטשרַאֿפ סָאװ ןקלָאװ א יו ןוא

 .געט יד טלעטשרַאֿפ

 געמרַאֿפ ןַײמ זיא'ס ---

 .המינּפ ַא ןָא ףלח ַא

 רענייצ יד ןיא ףלח ןטימ

 .ןֿפמוז יד ןיא רע טֿפָאלש

 רענייא רע טצנַאט ףלח ןטימ

 ,ןּפמוז יד ןיא

 ,ןּפמוז

 גנוטסולג ולוּכ ןוֿפ ץנַאט אזַא

 ,חלּכ רעטיוט ןַײז וצ

 עטזדלאהעג-םיור ןלַאֿפ םע זיב

 .עלַא ,ןרעטש עלַא

 רעדיל רע טבַײרש ףלח ןטימ

 ; ערָאלק ןעיינש יד ףיוא

 ,ןסקוֿפ ןשיווצ ,ףלח ןטימ

 ,ערָאנ ַא ןיא טרעיול

 הלּכ ןַײז ןוֿפ רעדרעמ רעד זיב

 .רעטעלב ןשיווצ טלקַאוװ

 ענירּפושט ןַײז ןָא טשיוו רע ןוא

 ..רעטעּפש ףלח םעד ּפָא
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 יינש ןוֿפ ךובגָאט

 ; יינש ןוֿפ ךובגָאט םעד ןיא ףלעוו ןענעייל סע

 -;;ןֿפמַאק ערעטיב ַאד ןעננאגעג

 -- ײֿפָארט םענייש ַא טימ ןָא טמוק ץעמע ןוא
 ,ןֿפנַארב לוויטש ַא

 דניוושעג רעלַײמ רעקילדנעצ םיא ןלַאֿפַאב

 .רעכעח ץלַא ,לווימש םוצ ןעיצ ןוא

 טניר ענרעבליז טימ סענורטס טימ ןֿפנַארב'ס ןוא
 .רעכעל ענַײז ןוֿפ עילָאװוַאּפ

 ,לַאװק רעתמא ןַא --- לוויטש ַא לָאמ ןייא ןיוש
 ..ןֿפָאטשרַאֿפ רעגניצ םיא ןענָאק'ס רָאנ

 ,לַאשזניק א ףליה וצ ןעמונעג רעדעי טלָאוװ'ס
 .ןּפַארט ַא ןעמוקַאב וצ יבַא
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 סַאלטַא רָאטקָאד

 הנּתמ א -- ןיקסניגרעשטַאק ,ש

 ,רידנַאמָאק --
 ,רעדלעוו רענַאשטיּפיל יד ןרעקַאלֿפ סע

 * ערַאשטש יד ךיוא ןוא

 ,טכַאנ זיב ןייגעצ טעוו

 ,ןעגנַאגעצ טינ קעדזַײא רעד זיא םיוק !לעֿפַאב

 .טכַאלש רעד ןיא נעווסיוא ןַא רימ ןבָאה

 ,סַאלטַא רָאטקָאד רָאנ

 ,עיצַאסנעפס ןוא קילנמוא וצ טניווועגוצ

 טצילב סָאװ ,עלעביטשנגַײװצ ַא ןיא

 ,םנּפָארט-עלַאמפ טימ

 : טלַאק טרעֿפטנע

 ,טציא טינ --

 ,עיצַארעּפָא ןַא טשרע וצ ןקידנע לעוװ

 ,לצלץּפ ןיא ןָאטעגנַא

 ןייבעג ןַײז ןוֿפ טלָאװ סע יו

 -- ןסקַאװעגסױרַא בלַאק א

 .טעקיוא ןוא לרעױּפ א טניל

 עקלויל ןַײז יינש טימ טּפָאטשעגנָא

 ןייצ יד ןוֿפ יז טקעטש

 ,רעִיצּפָא-ןדייל ַא יו

 ןבעגעגּפָא טינ לרעיוּפ סָאד טלָאוװ'ס ןוא

 .ןײלַא טָאג -- עקלול יד

 ןעלקנוטרַאֿפ טינ םיא ליוו סַאלטַא רָאטקַאד

 | .םונעג םעד
 ,ינק א ףיוא רע טייטש ןבענרעד
 ןטייווצ ןֿפױא טגיניק'ס ןוא
 .םוֿפ רעקידנלױֿפ ַא סלרעױּפ םעד

 דנַאלסורסַײװ ןיא ךַײט ַא ןוֿפ ןעמָאנ *
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 ןלירב סרָאטקַאד םעד ןוֿפ לזעלג עבלַאה סָאד

 ,גנַאגרַאֿפנוז ןיא ןּפַאצזַײא ןַא יו טעשטשילב
 ,םוֿפ רעד

 עװעקדַאּפ רעקידלזמ רעד טימ לווימש ןיא טדימשעגנַײא

 .ןדיישעצ טינ לוויטש ןטימ ךיז ןָאק

 ,רידנַאמָאק ---

 ,ןעשעג דלַאב טעוו'ס

 ןעצ ןענעז רימ
 ,..ייז ןוא

 : ןדייר טינ טזָאל רע

 יינש טימ געז יד שַאװ ,עילומ ---

 .םיסוס יד ןטיירגוצ ןעגנוי יד סייה ןוא

 ,רעדלעוו רענַאשטיּפיל יד ןרעקַאלֿפ סע

 .ייוו ,ייוו

 ,עקלויל ןַײז רעקימירג טסַײב לרעיױּפ סָאד

 .ייוו ,ייוו

 ּפָא טמעטָא סָאלטַא רָאטקָאד ןוא

 ּפָארַא טגעז ןוא

 .םיא סוֿפ םעד

 ,ּפָאלַאג ןיא דרעֿפ ןעצ

 סױרָאֿפ -- סַאלטַא רָאטקָאד

 -- ןעמאזוצ רעױּפ ןטימ

 !ערַאװ ַא

 .ןענוז-עװעקדָאּפ יד ןעגנילק'ס ןוא

 ,גנַאז-גניז
 גנַאג ןקיזַײא םעד רעביא
 .עראשטש רעד ןוֿפ
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 . סעדגַאי עצרַאוװש

 ןביײלק רימָאל ! עקירעגנוה" --

 ,"טכַאנ רעד ןיא סעדגַאי עצרַאוװש
 : ןבַײרשרַאֿפ וצ לַאֿפנַײא ןַא זיא'ס

 .?טכאנ רעד ןיא סעדגַאי עצראװש

 עװָאס עלעג יד זיולב .רעטצניֿפ

 ,טכַאנ רעד טימ ןטרָאק ןיא טליּפש
 -- עװָאלדָאי יד רעדלעוו יד ןיא

 ,טכאנ יד יו סעדנַאי עצרַאװש

 ןעַײרד ןיא ענעגיובעגנַײא

 ,טכַאנ רעד ןוֿפ סעדגַאי יד וצ

 ןייז-ילּכ טימ חנחמ ַא טייג

 .טכַאנ רעד ןיא סעדגַאי ןביַײלק

 --ןטיי מ וצ טניוװעגנַײא ,ןשמנעמ

 .טכַאנ ַײב זָארנ א רַאֿפ ןעינק

 ןטײלֿפ יוו ןרעביוצ סע לַײװ

 ,טכַאנ רעד ןיא סעדנַאי עצרַאװש

 ,ןטײלגַאב םערעווילג יד ןוא

 .טכַאל -- עוװָאפ עלעג יד ןוא
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 טױרנשרַאק ןטעטַאלעג ןיא סקָא ןַא

 עקיזָאד יד טעוו סנייא ץלַא .טלָאמעד זיא'ס ןטכוד לָאז

 ,רעמ ןײגרַאֿפ טינ קנַאדעג ןיא טַײצ עקיטַײצנָא
 ,עקיזָארג ,עקידַײנש ןיא .טלָאמעד זיא'ס ןטכוד לָאז
 .רעמייב ךיז ןעקנירט סע -- ,ןּפמוז ענעֿפילשעג

 -- רענעקנוזרַאֿפ ַא ּפמוז ןיא ךיא גיל רעטעקַאנ ַא

 ,לגילֿפ ךיז טמולח םיא סָאװ ,קָאלג רענעשיילפ א

 רַאנ ןעק ןוז יד טנווָא ןיא .לדיימ ַא -- ןבענרעד

 .לגיפש א ןיא םנױזַא סעּפע ןָאט קידלָאג א

 ךיז ןעלמרעצ ן'רימ גנַאל יו ,עַײרטעג ןַײמ ,סיוא רעה --

 .ןעגנַאֿפ ודנוא ןענָאק טינ ,אנוׂש רעד ןַײז דנילב טעוו

 ,ךיז ןעלטרעֿפעצ טעוו ןיילַא האניׂש עקיטּפיג ןַײז

 .ןעגנַאלַאב ןטייווצ םעד רענייא ןלעוװ רימ ןוא

 ןרעצמילג ןעמענ זַײײא טימ ...עטסביל טינ ךיד ןעקרעד'כ

 .ריד סיֿפ יד ןשוקַאב זָאל ,טלַאק זיא'ס ,ןּפמוז יד

 ,ןרָאצמירג ןוֿפ לכיימש ַא טימ טעלָאיּפ טסקנַאצ וד

 ? ריד זיא סָאװ ,ןּפיל ענַײד קעווַא ןֿפױל סע

 : ןקיטעז ךיד ןעמ ףרַאדַאב !ןתעל-תעמ טסרעגנוה וד

 ! ןסע יז וט --- ,שיילֿפ קיטש עיור סָאד טָא ,טנַאה ןַײמ

 ,ןקיטעּפשרַאֿפ טינ עז וד .רענייא טימ ןעלטרעצ לעוו

 .ןסעגרַאֿפ ןיוש םעט םענעגייא ןַײמ בָאה ?קַאמשעג
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 ?ןרעגמוא ךיד ,עשז ןיוש טינ ,טקידיײלַאב יצ ? טסנייוו וד

 ! ןדייל ןוֿפ טײקֿפימ יד רֿבח ןַײד ןטסעמ זָאל

 -- ןרעגנוה ןַײד טעוװ שיײלֿפ'ס ןקיטעז קידוועגניז ןעוו

 .ןדײשַאב רימ סָאמ יד ןענָאק טסעוו לָאמצנעד זיולב

 ,ןרעביֿפ יז טמענ --- שיײלֿפ ןַײד ךיא לעוו ןרירנָא טינ ---

 ..רעסעב ךימ לטרעצ ןיוש ? ןעניז םַיײב וטסיב יצ

 ןרעביא ךיז ןזיווַאב טָאה סקָא ןַא : םעצולּפ ןוא

 .רעסעוועג ןטדימשעג םעד ,ּפמוז םענעגױצַאב

 !רענַײמ טָאג ,טיורנשרַאק ןטעטַאלעג ןיא סקָא ןַא

 .ןצאקרוטמש ןוֿפ דלָאג טימ רענרעה יד ןענערב סע

 רענַײמ טָארט רעד ךיז טגנַאלרעד סעטנעּפ-רעצכעטַײרק ןוֿפ

 .ןצַאלּפעצ טמענ לָאטשירק-ןעמולב רעד זַא ,גָאי א

 ? טילגעגוצ רימ ַײב טסױֿפ ןיא ןזַײא ןא ןענַאוו ןוֿפ -

 ! ןרָאה א ןיא טֿפערט םיא ןזַײא עמרעגנוהרַאֿפ'ס

 .טילג עגושמ ,ןושל ןַא ,רעטֿפעלּפעג ַא סקָא רעד

 .ןרָאװעג טרעוילנרַאֿפ זיא טסױֿפ ןיא ןזַײא סָאד

 ,עקיזָאר אזַא טסורב עשלדיימ יד יו ,גנוצ ןַײז

 .ןרָאה ןוֿפ ןענורעג סנּפָארט יד ןקעל טמענ

 ?ץקיזָאד יד ןענַאװ ןוֿפ !ןגיוא יד עטשטנעמרַאֿפ

 .ןרָאװעג טרעווילגרַאֿפ זיא טסױֿפ ןיא ןזַײא סָאד
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1018 

 ,רענעֿפַא ןרעוו סקָא םַײב ןגיוא עכעלשטנעמ יד

 .עדנַאי א יו ןיילק --- סענעגיוא יד ןיא ךיא ןוא

 רענעֿפַאלטנַא ןַא ץילב ןוֿפ יו גאזניז רענירג ַא
 !ַאד גאזגיז רענירג ,ָא .ןברַאש םעד רימ טגעזעצ

 קידנגַײװש רע טעווער גנַאגרַאֿפנוז יו טייקמוטש טימ

 ,םידחּפ עטנקלָאװַאב סמינּפ ןַײמ ןוֿפ טקַאמ םוצ

 ; קידנגַײטשרעד ןשטנעמ ןוֿפ טנלע םוצ ,טייקמוטש ַא
 ? םדָאךב ,ןזַײא ןַײד וטסעמרַאֿפ ןעמעוו ףיוא --

 ,ןקינעי םעד ןיא ּפמוז ןיא ךיז טלַאהַאב ךיא --- וד יו

 ..ןכָאװ ןיוש אנוש ןקיבלעז ןוֿפ ךיז טלַאהַאב

 ,ןקינערב םעד לֿפרעד ןַײמ ןוֿפ םיוק-םיוק ןענורטנַא

 ? ןכָארבעצ ןרָאה ןַײמ ,ןלזג ,וטסָאה יַאמלה

 שינרעטיברַאֿפ רעדליוו ַא ןיא -- ןעוו-סָאװ רעדייא ןוא

 ןֿפַאלעג ןיא -- םקָא רעד (טֿפַאשביל סיוא רשֿפא ןוא)

 ,שינרעטיצ ןיא טלקניֿפ סָאװ ,לדיימ רעד ןגעקטנַא

 -- ןֿפַאלקשרַאֿפ ןרעטש יד ךיוא ןָאק סָאװ לדיימ יד

 ןקידנעלב ןקיצנייא ןֿפױא בייה ַא יז טגנַאלרעד

 .רעמ ָאטינ עדייב -- ןוא ןרָאה םענעדנוצעג

 . ,ןקידנעמוא ןיא דלַאװ םענרוּפרוּפ ןיא ןדניװשרַאֿפ

 ,רעמַאל ַא ןּפמוז יד ףיוא טצנַאט גנַאגרַאֿפנוז רעד
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 ןזָארג יד וצ זוירב ַא

1 

 ,טונ ןוא קיטעמוא זיא רימ

 .ןרָאבעג ןַײמ ֿברע יו

 - ,ןורּכז ןוֿפ טלּפַאנענּפָא

 ,עזַאװ ןיא זיור א יו

 ףיונוצ גנַאגרַאֿפנוז ןטימ ךיז טשוק

 .הזה-םלוע ןַײמ

 ענשימוא ךיז ןטינשעצ ךיא בָאה טנַײה

 ,טנַאה ןַײמ זָאלג לקיטש ַא טימ

 ,ןגַיײצרעביא ךיז טלָאװעג

 םירופסי ןוֿפ דימשדלָאג רעד יצ

 .טנַאלַאט ןַײז ךַָאנ טָאה

 -- אי זַא ןעזעג

 ָאנד עמַאס ןזיב טָאה

 :רעדילג ענַײמ ןעגנוווצאב קילג ןטלץז ַא

 !רעדיוו טנווָאנ טוג א ,ןזָארג טנווָאנ טוג ---

2 

 ,ןגעז ,ןקיט ,ןעייג סָאװ ,ךעלרעגייז עטײרדעגנָא יו

 | -- םעטיר ןקידכוּפיה ןיא

 ,ןגעטש-ןגעוו ןוֿפ ױזַא טָא

 .ןלירג ןוֿפ שינעליּפש יד

 .רעטנענ ,רעטנענ רעיוא ןַײמ וצ ךיא גייל

 ןגערֿפ קינייװעניא ךימ טוט עלַײװרעד

 קלח:טרעדנוה סעגר ַא ןיא

 עזױּפ א טבַײלב סע ןעוו
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 ,רעטנעקאבמוא ןַא --- געז ןוא געז ןשיווצ

 :עזסיוא ןַײז ןלָאמנָא טינ ןָאק ךיא סָאװ

 .טוג --- ? ריד טלעֿפעג'ס ---

 ,טנַאה עכלץעוו רָאנ

 ,רעגיימש א

 ? רעגייז ַא ךָאנ רענייז א יו ןלירג יד טײרדעגנָא טָאה

 ,טנַאװ ַא טיוה רעלעה ןוֿפ ּפָארַא טלַאֿפ
 ,טנַאװ עצרַאװש ַא
 .טינ טרעצנָאק םעד ןיוש רעה ךיא
 .טינ טרעוו וליֿפַא זָארג סָאד : קילבנגיוא ןַא

 .ןליהטנַא ריד סע לעוו'כ : רעטנעקאבמוא רעד רימ טרעֿפטנע
 ,טנַאה עקידֿפושיּכ עבלעז יד זיא'ס

 .ןליֿפעג יד ,רעמרעוו יד ןָא ריד טיירד סָאװ

 .ןלירג רַאֿפ ןוא רעטכיד רַאֿפ טנַאה עבלעז יד

 ,רעטַײרק ,ןזָארג יד ַײנ'ס ףיוא ךיז ןקעלּפטנַא

 ,רעטַײװ ןעייג סרעגייז-ןלירג יד ןוא

9 

 .רעדנּוװ א קידנעטש רימ זיא טעָאּפ ןוֿפ טנַאה יד
 רעדנוזַאב סָאװ ,ש ט נע מ 8 זיא טעָאּפ ןוֿפ טנַאה יד

 .תומוהּת עקיֿפוג ןיא טלצרָאװ ,רע טעַײדעג

 ,םילב ןוֿפ ץֿאלַאּפ ןַײז טנֿפע םיובנשרַאק ַא
 םילבעצ טעכיוא טרעוו יז טעָאּפ ןוֿפ טנַאה יד

 ,תומולח ןוֿפ טולב ןטימ

4 

 : הנעט-לעב ַא זיא דיל עטקורדעגּפָא סָאד
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 ,קיריּפַאּפ טציא ךיא ןיב קיגנַאזעג טָאטשנַא

 ,ענַײד ןּפיל ףיוא טבעלעג ךיא בָאה לָאמ ַא

 ,קיריל עטסנַײֿפ ןַײד זיא ץכעלָאש ןַײמ דניצַא

 --- =+ ,ןוגינ ןַײמ ןעוועג זיא דלעֿפטכַאלש ַא לָאמ ַא
 ,ןגיל עדייב דלעֿפטכַאלש ןבלעז ףיוא דניצַא

 פ

 :ןענַאמ ןוא ןטרעדנוזעגּפָא םעד טרָאװ ןרַאֿפ ןעינק ןּפיל יד

 ?ןענַאק טינ רעמ ןעגניז ןלָאז רימ ,ןיילַא זדנוא ןזָאלעג יאמלה"

 רעמעלב יוװ --- טכיל קינוז ןַײד ןָא זַא ? טָאג וצ שינעילֿפ יד סָאװ וצ

 ! רעטעלָאיֿפ ןיא טײקטשינרָאג ןיא סיוא ןּפעװ ןוא רימ ןקלעוורַאֿפ

 -- רעמ ָאטינ ןוא ןגױלֿפעגסױרַא ,ליומ סקָאטשניב ןוֿפ ןיגיניק ַא

 ,רעמָאי ןקידהחוואּמ סנגער ןיא קעוװַא זדנוא ןוֿפ וטסיב ױזַא

 :ןעקנַאצ ,ןעקנַאצ רעדניקנשטנעמ יד -- ,שַא יוו ערעזדנוא ןעלקניוו ןיא
 !ןעקנאדעג טימ ןבעל סָאד בעלַאב ,םַאלֿפעג ןַײד טימ ייז םעטָאַאב

 ,ןגיטשעג טינ לָאמ ןייק זיא -- וד יו ,דרע רעד ףיוא טעשזדנַאלב סָאװ ,םייה ןַײד
 ."ןוגינ רעזדנוא קילדעוװ ןעמוק טסלָאז ,טייהרעמוטש ןעגניז ןלעוװ רימ

 טיײקטסוּפ רעד ןיא ןכוז ,ןענַאמ ייז --- ,טרָאװ ןוֿפ טדײשעגּפָא ןּפיל יד
 .טייקטסוווַאבמוא ןיא סיוא ןעקנַאצ ןוא ,טניוו ןיא ךָאֿפלגילֿפ ןטסדנימ ַא

0 

 טָאלד ןקיצילב טימ רָאטּפלוקס א יו ױזַא

 -- ןקערש עקיטסולג ןיא

 דוס ןַײז ןקעלּפטנַא וצ ןייטש ַא טנפע

 -- ןקעלּפטנַא םינּפ ענעגייא'ס קיטַײצכַײלג ןוא

 ,רעטייקעג 8 ףוג םענעגייא םוצ ךיא ןיב

 רעטייווצ א יוו טלַאמשענ ןַײמ סיוא םיא ןוֿפ קַאה

 .תעל-תעמ ךָאנ תעל-תעמ
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 | | ,םסנ םוצ ךיז קנעברעד ןוא

 - ---םערָא ןַא ,לקסומ ַא ןָאט בייה ַא ךיז טעוװ קידעבעל ןעוו

 סעגרַאֿפ .ןעמרָאֿפ ענעֿפַאשעג ןוֿפ קיזומ עטסֿפיטלַא

 ..םערָאֿפ עמוקלוֿפ יד זיא ס ַא ד ףַאשַאברוא ןוֿפ םערָאֿפ זַא

7 
 "טשינרָאג וט ,ןרעטש יד ףיוא קוק"
 ? טשינרָאג : טסייה ןרעטש ףיוא ןקוק רָאנ

 ,ןביוא ךיז ןעִיצ ןרעדָא
 -- עקירג ןוֿפ ןעניב יוװ ןגייז

 ,ןביולג םענערױלרַאֿפ רעייז

 .הקיני סנעקנאדעג עלַא

 גנוליהטנַא יד גנַאזעג ַארַאס

 !ןטנעקרעד-טינ טציא זיב םענוֿפ
 --- גנילירֿפ רעשיטענַאלּפ אראס

 !ןטנעמעלע ייווצ ןוֿפ סױטשֿפױא

8 

 ,טדער בלימ וצ בלימ שישטנעמ-רעסיוא

 :וצ ךיא רעה קיבלימ-רעסיוא

 ,טערבליצ רעייז טייקמומש ןַײמ זיא'ס

 ,ור ןַײמ ןקינַײּפ רעדיל

 לרינש ,ךיא עז קיגױא-רעסיוא
 .רערט ךָאנ רערט סנטָאש יד ןוֿפ
 ,לוריֿבג ןֿבא ןא ןַײז וצ רעווש
 ,רעווש טעכיוא -- ןַײזטינ רעבָא
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9 

 ,קֿפס ןָא ,טניולעג טָאה סע

 ןוימבמס םעד ןעמיוושרעביא

 .םױלֿפ עלעג יד ןעז וצ

 ,לשמל ,טלָאװ רָאנ

 ריא ןוֿפ טקיּפענּפָא טינ בָארנזדלעֿפ ַא

 ,ןברַאש לציּפ ַא

 ריא ןוֿפ טּפַאלקענּפָא טינ טלָאוװ'ס ןוא

 -- רעדָאי רעקידנעשטשילב ַא

 ןעגנַאגעגנָא רימ טלָאװ עשז סָאװ

 ,םױלֿפ עלעג ענעי

 םיוב רעצנַאג רעד ןעוו וליֿפַא

 ,ןעגנַאהעגנָא זיא ריא ףיוא

 ?לנָאנ ַא ףיוא דגב רענירג א יו

 .לגָאװ רעד ןעוועג יאדּכ טינ טלָאמעד טלָאוװ'ס

 ,ןיילַא רימ ןָא טנָאמרעד םױלֿפ עלעג יד

 :רעדָא רעקידנעמַאזוצ א ןדייב ןשיוועצ טּפַאלק סע

 ,ןייבעג ןַײמ ןקיּפ טינ בָארנזדלעֿפ רעד לָאז'ס לֿפיװ

 .רעדָאי ןקידנעשטשילב ןַײמ ןעלגיזֿפױא ןענָאק טינ רע טעוו

10 
 ,ץרַאה ןַײמ ןוֿפ לדָאנ ַא טקעטש לדָאנ א ןוֿפ רעניד

 .ןרעגַאב עטלקניֿפרעד-טינ טימ ץיּפש ריא טמסעגנָא
 ,םטרַאצ ַא ,ןירעצנעט ַא ןוֿפ לסיֿפ א --- ץיּפש ריא ףיוא
 .ןרערט ןוֿפ דָאהַארַאק א ןיא ךיז טיירד לסיֿפ סָאד ןוא
 ? וטסיב רע ,ןירעצנעמ ---

 ליטש ןוא ,בַײלרעטיצ סָאד ךיז טלניּפש לדָאנ םורַא

 .גונעּת ןיא רימ ןיא גנַאזעג ַא טמעטיר לסיֿפ םענוֿפ
 ,ליהטנַא ןרעיילש יד קילבנגיוא ןַא ,ןירעצנעט ---
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 ! קינַײּפ ןוא ץנַאט ,לדָאנ רעד ףיוא ןצנַאט וטסלָאז קיביײא
 ? וטסיב רעוו ,,ןירעצנעט ---

 ,דייר ענַײמ טימ ץנַאט ריא טקעװעגֿפױא בָאה ךיא קיטנעק

 ,ןֿפָאלטנַא ןירעצנעט יד גרעב רעביא זיא דניה ַא יו

 ,דיילק ריא זיולב ןזָאלעג רימ יז טָאה לדָאנ רעד ףיוא

 ! ןֿפוס-ןיא עקינוז ןיא --- ןײלַא יז

 ? וטסיב ווו ,ןירעצנעט ---

11 

 ,ביוש עקַיײנש ןַײמ ןדנווושרַאֿפ זיא ווו

 ? ביומ עשידִיי א טעקרָאװ סע ּוווװ ,יד

 ,ןעגנאלרַאֿפ עלַא ענַײמ טרָאד ןגיניק'ס

 ? ןעגנאלרעד וצ ןיחַא ןעמ ןָאק יו רעבַא

 ,דלַאװ ןקיביױש ןיא עטַאט ןַײמ טלגָאוװ'ס

 ,דלַאב ,עלעביטש םוצ ןעמוק רע טעוו דלַאב

 --- ,ָאד יינש ןוֿפ ןצילב טכיל-תבש ענעדליג

 .עדייז ךָאנ עטַאט ןוא עטַאט רעטניה ןוז

 ,ביוט יד ןגייל טמענ ןרעטש-ךעלעייא

 .עטַאכ ןיא המשנ-לגָאװ ַא טלקעלג'ס

 ,ביוש עקייינש ןַײמ ןדנווושרַאֿפ זיא וו

 ?ץטַאט ןַײמ ןוא טלעוו ןַײמ טקיביײא סע ווו ,יד

19 

 -- ןטֿפעהַאב ךיז ןטָאש טימ לעוו'כ רעדייא

 : הלאש עניילק 8 ףיוא ,ןזָארג ,טרעֿפטנע

 ,ןטֿפעשעג ערעַײא עלַא ןשיווצ

 ?ץעלַײװ א ךיוא ןשטנעמ ןגעוו ריא טרעלק
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2048 

19 

 : טרעה ,ןשטנעמ ןגעוו ןיוש טדער עמ זַא

 .ןארָאק םעד ןעוודָאד טנעיילעג בָאה'כ

 ןארַאֿפ טרָאד זיאיס

 ,דרעווש א יוװ קוסּפ ןייא

 : ױזַא טנָאז סָאוװ

 םונהיג ןיא ןעמ טעוװ םיעשר יד"

 ,(םייח רעייז קיביײא ןבוַילב טעוו סָאד)

 רעמינּפ יד ןרימשנַײא ,םוקּפָא ןַא יו

 ,םייל טימ ןוא לבעווש ןקידנענערכ טימ

 ,ךעלנע ןַײז ןרעדנַא םוצ טעוװו רענייא זַא

 - ."רעמ ןענעקרעד טינ םינּפ ַא טעוו םינּפ ןוא

 !ךעלנעזרעּפמוא ןבַײלב : םוקּפָא ןימ אזַא

 ,ןסעגרַאֿפ טינ ךיא לעוװ קוסּפ םעד טָא

 טרעוו יז ףַארמש עבלעז יד זַא ,ארומ כָאה
 דרע רעד ףיוא ,רימ ייוו ,ןטסַאמעגנָא
 .ןתעל-תעמ עקיטנַײה יד ןיא עקַאט ןוא
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 ,ןרעֿפטנע ןענָאק טלָאז ריא זַא

 -- ,ןגערֿפ ןענַאק טלָאז ריא זַא

 ,ןגער ןדליוו ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז םדוק ךיא זומ

 .,סנּפָארט ענַײמ קיטייוו זיב ןּפַאזנַייא ריא טעװ טלָאמעד

 ןעזרעדיוו םוצ

 ,לרעמיצ ןיא

 .ןזָארג ,םעניַימ םולח ןיא

 ןעזרעדיל םוצ

 ,לרעמיש ןיא

 --- ןזָאלעג ךיַײא בָאה ךיא סָאוװ

 ,סנּפָאקוצ ןַײמ ַײב לָאמ א ןעילבֿפױא טינ טסעגרַאֿפ ןוא
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 יזט רעד ןצ עדָא





 ביזט רעד וצ עדא

1 

 קידנעלב ןוא קירילָאק ךיז טזַײװַאב ,טייחדניק רעד ןיא לָאמ ַא ,ןטלעז

 .קידנעטש ןליּפשכָאנ טעוו ןוגינ ןַײז ,ךאלמ 8 ןרעמש יד רעטנוא

 ,רדג ןשיטלעוו טַײז רענעי ףיוא ןענורטנַא --- ןזיװַאב ךיז טָאה

 .רעדעֿפ 8 -- ןזָאלעג ןמיס א ןעמיוק ןשימייה ןרעביא

 ?ןעניז ןיא לגנִיי ַא םיא טמוק יוװ ,ךאלמ רעטושּפ ןייק טינ רָאג

 .ןענינַאב ןוֿפ טענגַאמ-ךעיונש ןיא רעדעֿפ יד זיא ביוט א !רעדנּוװז

 ,עדנוקעס ןייק טינ --- ךיז ןענרעל וצ ,ןריובעגיטשרע ביוט יד טרעמַאלֿפ

 .עדנור ןעגנובעווש ענרעכליז ןיא קינַאג ןַײז ַיײב טלַאֿפ יז לקזיב

 .ןשוק ייז ןוא יז ןעמעראוװרעד לגנִיי ןוֿפ ןטסענ עשרעגניֿפ

 .ןשוילּפ עקייינש עריא ַײנ'ס ףיוא םעטָא ןקינוז טימ ןעקרָאוװ

 .לּפענ םעד סעברַא יו ןָאמ קיּפ א ,ןעילֿפ יז לגנַײ רעד טנרעל

 --לּפעק ןטימ שטיינק א יז טגנַאלרעד --,רעביל ,טעוועטארעג ךימ טסָאה --

 ,העד רעד טימ .גנַאל טינ ךיז גָאלש רָאנ ,וטסגנַאלרַאֿפ הנּתמ רעסָאוװ

 ?ץימק 8 ,יינש ןקיביױוא ןַא ,טײקסַײוװו ןַײמ ןוֿפ דוס םעד רשֿפא

 ,רעַײט ריד ךיא ןיב ,עקניביל ןַײמ : ןיֿפוליגב לגנִיי רעד טרעֿפטנע

 .רעַײֿפ ןיא ןוא יינש ןיא ןגער ןיא ןֿפור ךיד לעוו'כ לָאמ א זַא ,םוק
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 ,רעסעלש עקימי ןיא לרעּפ יו ,ןעגנַאֿפעג ןּפיל ןיא ןעגנַאלק
 .רעסעמ ַא --- טייקמוטש רעד רעביא ןוא ,ןרָאי רעטנזיוט ןיוש ןעמוטש

 ,ןושל ביג ,ןּפיל יד ןושל ביג ,טייחדניק רעד ןוֿפ דניק ,עלעבַײט ---
 ..ןשַאלרַאֿפ םולח ַא זיא טינַא ,ןעגנַאלק יד ןוֿפ ןייוועג סָאד רעה

 רעסעלש יד ? ךיא ןיב ּווװ ,ךיא ןיב רעוו .ןּפיל ענַיימ שוק ַא --- םעצולּפ

 .רעסעמ ןוֿפ ןטינשעצ --- טיוקמוטש יד .רעדנַאנוֿפ ךיז ןיײלַא ןסילש

 ,עמייהעג ןשיור עקימי טימ ,לרעּפ ןוא לרעּפ ןוא לרעּפ

 .חמיא ענלרעּפ א ךימ טלַאֿפַאב'ס ,ןּפיל יד ןוֿפ ןיוש ןענעגער

 ,ןרעטש ןַײמ ןיא ןַײרא ןזָארג יד ןּפַאלק ,ךעלרעטסוש יו ,ןלירג...

 .ןרערט עריא קַאב ןַײמ ףיוא טזָאל ןוא עקנָאל א םעדיוב ןֿפױא טמוק'ס

 .רעיורמ ןוֿפ עגר ַא דוֿבּכל רענעה עטעליוקעג ןעיירק'ס

 .רעיוא ןַײמ ןיא טריּפס םענעדנוצעג ןסיג ענעגנַאנעצ ןעיינש

 : חרוש ַא ןֿפַאשַאב ןלָאז ייז ,רעגניֿפ יד טרוּכישרַאֿפ טָאה רעוו

 "? חרוֿבג רעייז רימ ןיא ןעיײזרַאֿפ ןבעל ןקידנע סָאװ ץלַא"

 - ,לניַּפש א יו ריּפַאּפ למעלב ַא ןעקנַאשעג רימ טסַאח ,עלעבַײט ---

 ! לגילֿפ יד טימ טײרּפשעגרעביא רימ ןעקנָאלב סָאו רעטרעוו ענַײמ טסָאה
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 זזז

 ,רמוח ןַײד ןיא ביוט יד םיוב טסענ ַא ,לָאמקנעד ַא טסיב ,ריּפַאּפ לטעלב

 .רעמיורמ ןוֿפ םינּפ סָאד קיבייא זיא ,רָאמרַאמ ןיא טינ ,ריד ןיא ,למעלב

 ,ןעמרָאֿפ עקימייל ,ענעקנוזרַאֿפ ,עיור ןעגנַאלקּפָא ןשיווצ .,ָאד

 .ןעמרָאק עלעבַײט ןַײמ ןענעק וצ ,ןבליז ענרעבליז ךיא למַאז

 לּפמעל ןשיגאמ ןרעטנוא ןוא .לּפמעל 8 ןיא טגניז גנַאגרַאֿפנוז

 ,לּפמעט ַא --- ,םנַײמ טולב טימ ןסָאנַאב ,ןעגנַאלק ענרענייב ןוֿפ ךיא יוב

 ! ןֿפילשרעד-טינ טרָאוװ סָאד זיא ױזַא ,ןעגנוזרעד טינ טרָאװ סָאד טָאה רע

 ,ןֿפימ ענעזדנַארב ןיא טלניזרַאֿפ עיזעָאּפ ןוֿפ ןאקלּוװ רעד טילג

 :עילעּפַאק עליטש ,ענעגייא ןַא ךיא רישזיריד ,ןעּפ רעד טימ ,ָאד

 .עילעטס רעד ךרוד ןַײרַא ןֿפירמ ןוא תומשנ ןגער ןיא ןעמוק

 ,רעטרע יד ןטַײב וצ ךיא לעֿפַאב ,רעמייב ןיא טרעױמרַאֿפ ,ןשרַאק

 ,.רעטרעוו ןיא ןשראק יו ןבעל וצ ךעלסיֿפ ענרוּפרוּפ ףיוא ןעמוק

 ,ךעלדמערֿפ םיא זיא ַײרעבױצ אזַא .םערָאװ ַא לּפמעט ןיא ךיז טזַײוװ

 .ךעלדמעז יו ןעמוג ןַײז ןצַארעצ רעטרעוו ןיא ןשרַאק עתמא

 ,ןשרַאק יד ןעמוק ןלָאז ,לעֿפַאב :רעטסעווש ַא יו ביוט יד טעקרָאװ

 ! ןשרי ןעגנועז ענעדנּוװשרַאֿפ ,רעטסעמ רעד ןוא סָאמ יד טסיב וד

267 



 {ש

 ?לדיֿפ א ןריובעג ךיד טָאה יצ ,וטסיב רעוו ,ענַײמ ןירעצנעט

 ,לדיר ַא טימ בַײל קידנטרַאנ ןַײמ ןבָארגעצ טרעוו ץנַאט ןַײד רעטנוא

 ןטלעז טינ ,דמעהטכַאנ םענרעבליז ןיא ,שיטַאנול ,עניילק יד זיא קנַארק

 .ןטלעוו עטעקסעילּפעצ ,עטלאק ןיא עילַאװכ א יו קעװַא יז טמיווש

 --- רעביֿפ ןשילמיה ריא ןלייה וצ ןטּפעצער טימ ּפָאק ןַײמ זיא לוֿפ

 ,רעביל ןַײמ ןיא לַײװרעד ךיז טבילרַאֿפ לגנִיי קידחנֿבל ַא טָאה

 ,ןגַײװצ ןיא לגנַיי רעד ךיז טלַאהַאב --- לואש יו ןזיּפש םיא ןיא ףרַאװ

 .ןגַײֿפ ענרעבליז ריד רע טזַײװַאב --- רעדיל ןיא ןדניב םיא וטסליוו

 ..רענעמ יד ןוֿפ קילג ןַײמ ןציש וצ ךיא לעטשַאב ןביוש ץלעּפָאט

 רענעי רָאנ ,לּפָאט ןוא רעביוז ןוא עביל ןַײמ יו ץנַאג ייז ןבַײלב

 ,הנּתמ רענייש 8 טימ טרַאנרַאֿפ ,ןביוש יד ןוֿפ סױרַא יז טגנילש

 .הנֿבל ןוֿפ דנַאר םַײב יז טצנַאט ןיוש לּפמעט ןיא ןצנַאט וצ רעדיוא

 ,ןעגערבעצ ליֿפ וצ טינ ךיז לָאז יז ,הנֿבל רעד גָאז ,עלעבַײט ---

 !ןענעק ךָאד ןעמ זומ ןעילֿפמורַא ,ןעִילֿפ ןירעצנעט יד ןרעל

 ,ןלעב ַא זיא םעד וצ רעדעי סָאװ ,רענרעק טימ ןענױלַאב ךיד לעווכ

 ,ןלַאֿפ יז לָאז טסורב ןַײמ ףיוא---ָאי ביוא ,רענרעד ףיוא ןלַאֿפ טינ יז לָאז
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 !ןעיוב םיא לכׂש ןקינוז טימ ,לּפמעט םעד ןעיוב ןוא ןעיוב

 ,ןויסנ םוצ ביומ ןַײמ ןעגנערב וצ לװַײט רעד רעַײֿפ ַא ןיא טמוק
 ,םעַײשיל עָארג טימ רע טניּפשרַאֿפ ןברַאֿפ עלַא .ןוז יד זיא ָארג

 .תויח יװ ןלַײז יד ןֿפױלטנַא'ס ,לּפמעט רעד זיא טנערבעגרעביא

 ,ןטעלעקס ןיא דניצַא רע טניילעצ ,לגיײֿפ ענעדלָאג יו ,רעדניק

 .ןטעַאּפ ןעמסרַאֿפ ןלָאז ייז ,ןעגנַאלק ןוֿפ ןּפיל יד ףיוא םס

 .רעדינ רעד ןיא קעה ןוֿפ סנטָאש יו רעזדלעה ףיוא ןקעטש רעמינּפ

 .רעדירב ןענעז שיײלֿפ ןוא ןזַײא ןעוו עטמיוט יד ןענעז עכעלקילג

 .ןעקנוזעג ןיב זדלַאה ןזיב ךיא ןוא ,למיח רעד ןוא דרע יד קיּפמוז

 .ןעקנוֿפ ענעשַאלרַאֿפ טימ ןייטש ַא .רעטצניֿפ ױזַא רימ ןוא -- רעַײֿפ

 ,עטיהרַאֿפ סָאד ריּפַאּפ לטעלב סָאד רעגניֿפ עקיביײלג יד ןיא זיולב
 .המילש ןייק טינ םעד ףיוא ןבָאה ייז ,ןעינק ןרעַײֿפ יד ןזומ

 ,רעגניֿפ ןרעוילגרַאֿפ טינ טזָאל סָאװ ,לטעלב סָאד זיא ביוט יד : ךיא סייוו

 .רעגניווצַאב ןוֿפ טַײצ יד ןעקנעדעג ןלָאז ,ךעלקינייא יו ,רעטרעוו

 -!ןעמרָאֿפ ערעטיול יד וצ ביול ַא ,ןבלימ ןענעז ביוט רעד ןָא נעט

 .ןעמרָאק עלעבַײט ןַײמ ןענעק וצ ןבליז ענרעבליז ךיא למַאז
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 צז

 ,ןעגנַאלרַאֿפ וצ ןעוועג זיא דניז ַא ,קידלוש ןיב ,קידלוש ןיב ךיא ,ָאי --

 .ןעגנאז ענעדרע יד וצ קירוצ ןעגנערב ןירעצנעט יד רימ טסלָאז

 ,טײקָאלב עקילָאמניײא עגנוי ריא ןעגנולשרַאֿפ טָאה דנַארב רעקימוהּת

 .טײקָארג ריא טימ -- ׁשַא ןיא לרעּפ טימ ןֿפײלש ענַײמ דניצַא ןדיז

 ןבלעז ןטימ טצנַאמ ןירעצנעט יד ,קידלוש טינ ,קידלוש טינ טסיב ,ןיינ --

 .ןבלעוועג עָאלב-קידנעלכיימש ןיא טנגוי רעד ןוֿפ ץנַאט ןעמערַאוו

 ,לּפָאנ םענוֿפ דרע-עמַאמ ּפָא-דַײנש ,רעדנַא ןיא דנַאל ןייא ןוֿפ רעדנַאװ

 .לּפָאנ א ףיוא טלעוו יד ןָאט םענ ַא ןֿפלעה ריד טעװ ץנַאט רעד ןביוא

 ? ןעלגָאװ ,עלעבַײמ ,ךיא לָאז ןיהּווו ,םולח ַא זיא ץנַאמ רעד ןביוא --

 ןעלגָאנ ייז ןוא ףוג ןַײמ ןגָאלשַאב לגענ יו עמיוט ןוֿפ ןגיוא

 ,ענַיור א -- ץלאז ןַיימ ןוא טיורב ןַײײמ .טינרָאג םוצ המשנ ןַײמ וצ

 ,הנידמ ןַײמ --- זָארג טימ טלמישַאב ,דנַאלמייה ןַײײמ זיא טירט יד רעטנוא

 ,לגענ יד ךיא לעוװ ןעִיצסױרַא ,ןָאטנָא ריד לגילֿפ ענַײמ לעוו'כ --
 .לגעז א יו קנַאדעג רעפַײוװו ַא םײהַײרֿפ טימ ךיז טעוו ןזָאלבנָא
 .,ןזַײרק ןוא ןזַײרק ןלעוו געט יד ,עדנערַא ןיא טוט םַײב םינ טסיב
 .ןזַײװַאב לכיימש ַא טעוו יז ןוא עדנעגעל יד זיולב זיא קיביײא
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 טדז

 ,קיטלעוו ןוא קידלַאװ ןוא קילַאװכ זיא ןוגינ ריא זיולב ?טלעוו זיא סָאװ .טלעוו

 . !קיטלעוועג :ענַײמ ןרעדָא ןיא ןוגינ רעכעלטעג ריא טרעמָאי

 .עטנַאקַאבמוא טעטש ךימ ןסירגַאב'ס ,ןעמי טימ רעמָאי םעד ךיא שעל

 -.. .עטנַאד ןָאמעג ליּפש ַא ךיז ָאד טָאה ןעניצרעט ןגער א טימ ! ייטש

 ? סמונהיג יד טימ לַײוו ַא ןטַײב ךיז וטסליוו יצ ,םונהיג ןוֿפ רעטסַיימ ---

 .+ ..סמענעי ןרעַײֿפ יד ןיא --- וד ןוא .,ןריצַאּפש םענַײד ןיא לעוװ ךיא

 ,עירָאלג ענרָאמרַאמ ,עקיבייא ןַײד ,רעטסַײמ ,טינ סע טעוו ןרענימ

 -- ..שירָאנעלא ץלַא ךָאנ -- םונהיג ןַײד ,ירעיגילַא ץלַא ךָאנ טסיב וד

 - ,ןביומש יד ןעמ ףראד ןַײז אנקמ ! ןשטנעמ ,ייז ןענעז ּווװ ...ןשטנעמ

 ,ןביולג רעייז ,טסַײג רעייז ָאד זיא םענייא ןוֿפ רעטרעוו יד ןיא זיולב
 ,הינסכא ןַא יז ןענעז רימ רַאֿפ ...טינ טרעה עמ --- םנימלע-תיב ןעגנילק'ם
 ,+ .עינַאּפש ןוֿפ ןעגנוזעג טֿפַאשקנעב ןַײמ יולח טָאה בייל א יוו ! יימש

 + ,למערד א ןבעל סָאד זיא ךַײא ןָא ,ןמעָאּפ ,ןטעָאּפ ריא ,יעה

 ,למעק 8 יוז טיוט ןראֿפ טינקעג עיזעָאּפ ןָא גנַאל ןיוש ךָאד טלַאוװ'ם .-

 ..,רעדמערֿפ ,רעטנלע ךיז טקינַײּפעג היִח ַײס ןוא שטנעמ ַײס ןטלָאװ'ס

 ...רעדנעל רעביא טַײלֿפ ַא טימ טיײלגַאב עַײרטעג ןַײמ ביוט ןַײמ טינ טלָאוװ'ס
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 שץשדד1ז

 ...רעטַאלֿפ ןַײד ןליֿפ ענַײמ רָאה יד ?וטסיב ּוװ רימ גָאז ,ןירעצנעמ
 ? רעטַאעט ןַײד ,םייה ןַײד זיא ּוװַא : טינ ביוט יד רימ ןָאק ןרעֿפטנע
 ,ןעיוט עקינוז ןיא ענרַאס ַא ןגיוא ענַײד לָאמ א רימ טגנערב'ס

 ? ןעיולב עשילַאגַאש ןעילב'ס ּוװ ןטרָאג ןיא רעמיצ רעד זיא רעוו

 ? קיגױבנגער ןַײא ךימ טמעטַא רעוו ןגער א ןיא דלַאװ ןרעטניה

 ?קיגױב ױזַא ךָאד ןוא רעדילג ןָא -- עילַאװכ עטעקַאנ יד זיא רעוו

 ? ןדנַאר ענעזדלעֿפ רעביא טילנעצ עניוואל-ןעיינש יד זיא רעוו
 .ןדנַאלריג טימ דלַאב םיא יז טישַאב ,רעלדָא ןַא ליוו טסירב יד ןשוק

 ?ץעַײנ רעמינּפ יד ןענעז רעוו ?ןרערט ןיא לגיּפש רעד זיא רעוו

 ? היוול עטקעדאב-ןזיור יד ,ןורָא םעניא ױרֿפ יד זיא רעוו
 ,ןטָאש ןַײמ ןעלקיוו ןוא ןעגנילש ןוא רעדער יד ןעיירד ,ךיז ןעיירד'ס |

 .ןטָאשרַאֿפ רֿבק ןיא ךיז ןיילַא לדיר א טָאה גָאט ןקיטנַײה

 ? ץזָאירעב ןוֿפ סױרַא טינ ןָאק סָאװ ,גנולדנַאװרַאֿפ עפַײװ יד זיא רעוו
 ?ץזָאר יד טייקלימש יד זיא רעוו ןוא טייקליטש ןוֿפ ךליהּפָא רעד זיא רעוו
 ? ןתעגושמ רימ ןיא ןענערב יצ ?רענייק ןרעֿפטנע טינ רימ טעוו
 ! ןסַאג יד ןיא טנײטשרַאֿפ ךיז ןיילַא רענייטש ןבָאה גָאט ןקיטנַײה
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 : זיא

 - ןוגינ ןַײז ןוא ,רָאעטעמ-ןייטש ַא ןלַאֿפעג זיא טלעוו רעד ןיא טַײװ

 ןגיל םיא ךיא עזרעד לָאמ ןייא זיב ,ןעלגנושזד ךרוד ןגיוצעג ךימ טָאה

 עלאקס 8 ףיוא בייל ַא טָאה ַײברעד .ןרעטש ןוֿפ חיר ןטימ לוֿפ

 .עלא ייז ןצלָאמשעצ טָאה םַאלֿפ ןוא רעקעלג טדימשעגסיוא קידנעמורב

 .ןּפיר ענעדלָאג רעטנוא קיזומ .ךעלטנעק רימ זיא ? ןיימש רעד זיא רעוו
 - .ןּפיל וצ ןּפיל ךיז ןעִיצ סע .ןעמָאנ םַײב ךימ טֿפור דניקלמיח'ס
 !ןעמורב ןַײז םימ בייל םעד וצ ביול ַא ...טינ גערֿפ ,ןירעצנעט יד ןיב ךיא --
 .ןעמוק ןַײד ,ןעמוק ןַײד ,ןעמוק ןַײד גיניק רעד רימ טָאה טגָאזעגנָא

 ,רעטנערברַאֿפ עביל ןיא רעד ,ףוג ןַײמ ןענַאװ זיב .רעדילג ןרעווילגיס

 !רעטנענ םוק ,ןּפיל ענַײמ ליטש ,ָא -- ןצנַאג ןיא ךיז טעוו ןשעלסיוא
 ,סנּפַארט עקיטולב ַײרד ,עטצעל יד : ןמיס א ריד לעוװ ךיא ןזָאל

 .סנּפַאקוצ הֿבצמ א ןַײז רימ הנֿבל יד טעװ סע רעדייא

 ,לגיּפש רעד ,עזָאירעב עסַײװ יד ,עניוואל-עיינש יד ןיב ךיא

 ,לוגיע ןא ןיא םורא ךיד טמענ סָאװ ,טייקליטש ןוֿפ ךליהּפָא רעד ןיב ךיא

 ...טנגעג ןַײד ןדניצ טעוװ רעגנוה א ,רעדליב יד ,ןעגנַאלק יד למַאז

 ! רעדליש ןוא ייז בעלַאב ,ייז בעל

 ,טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה ױזַא
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 ,עדָא ןַײמ ןעגנילקרעד סעילַאוװכ יד .ףוס-םי ןבעל םיוב א רעטנוא
 ,הדמתה טימ ןוז רעד ןוֿפ טיירדעג ,ןייטשלימ ַא --- ןטָאש ןַײז ןיא .ליטש

 .ןורּכז ןוא טַײצ ןוֿפ רעטיח יד --- סענויד-קירעשייה ךיא םעמַא
 .ןרָאי עשיכנּת קיצרעֿפ ךרוד ןגיוצעג ךיז קלָאֿפ סָאד טָאה ָאד

 .רעֿפיצ יד רבדימ רעד יוװ סיורג ןוא ,ןדמַאז רעמנוא םירט עקילַײמ
 ! רעֿפיט ןעגנועז יד ןקעלּפטנַא סענויד-קירעשייה יד ןלָאז
 ?ענעי טימ ןעמַאזוצ ,רבדימ ןיא ,קילדנעצ ריֿפ ענַײ מ ןענעז זו

 ?ענעיה רעדנילב א ןוֿפ דָאנעג --- רענייב זיולב ,ןבילבעג רענייב

 ---ןגערֿפ ךיד לעװ ךיא ןוא ! ןגרָאמ-טוג :לפקַא ןַײמ ףיוא ביומ יד מעקרָאװ
 .ןגעקטנַא ןליּפש יז ןוא זָאלב ַא ?רענייב ןעד ןענעז סָאד ןרָאי
 ,סענויד יד רעטנוא ךיז ןגעוװאב ןגיוא עשרעדניק טימ ןעגנַאז
 !םענורטס טימ ןקלָאװ א -- ןביוא ןוא ,ןעגנַאז ןוֿפ םיתמה-תיחּת

 ? ךעלגעמ סָאד זיא ,ָארג טינ לגילֿפ יד ,עבלעז יד וטסיב ,עלעבַײט ---

 ? ךעלגעט-גָאט םיא טיובעג בָאה ךיא יו ,לּפמעט ןַײמ ןעיוב ָאד ךיא לָאז

 ? ןעיולבעצ ןוא ַײנ'ס ףיוא ןענירגעצ לּפמעל קידרעביוצ ןַײמ ךיא לָאז

 !ןעיוב םיא לכׂש ןקינוז טימ ,לּפמעט םעד ןעיוב ןוא ןעיוב --
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 טכַאנ ייב ןדנַאֿפלעה
 1050 ,עקירֿפַא רעביא העיסג

 .ןֿפָאלש ןעגנאלק עלא ,ןשיור ץלַא

 .קערש יד טֿפָאלש ןעמָארטש ןביז רעטנוא

 ,ןֿפָאלש ןימ ַאזַא טֿפָאלש דנַאֿפלעה רעד ןוא

 .קע םעד ןדַײנשּפָא םיא ןַאק ןעמ זַא

 .ןֿפָאלש ןעגנאלק עלֿא ,ןשיור עלַא

 .קעה ןייק טימ ןקעווּוצֿפױא טינ ייז

 ןֿפָאלש ןעגנאלק עלא ,ןשיור ץלַא

 --- ןֿפַא ןענעז סָאװ ייווצ ןגיוא יד ןיא

 .ןֿפָא ןענעז סָאװ טָאג ןוֿפ ייווצ ןגיוא

1205 



 סולינ םַײב

 --- ,םולינ םַייב ,ָאד וליֿפַא טינ ןעמַאמ ןייק בָאה ךיא זַא

 ,שמַאי ןוֿפ ךיז לטסעק ַא ןעיובסיוא ךיא לָאז רשֿפא

 ,ןּפעלקרַאֿפ םיא ןדנווו ענַײמ ןוֿפ ךעּפ ןטיור ןטימ

 -- םולח ַא ןוֿפ ןַײשּפָא םעד ןעמענטימ קיניײװעניא

 ,סולינ ןקידנצֿפיז ןוֿפ טָארַאב םעד ףיוא ,ױזַא ןוא

 ,ןצעג ןוֿפ ענעדלָאג ךעלברעש רעביא יו ךיז ןעדיוה

 ...רעטכָאט סניניק א זיב

 !עירַאלַאמ עטמרעקַאלֿפעצ א
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 ץנַאטנגיױא

 -- ןירעצנעט יד זיא ןדנזװשרַאֿפ

 .טכַאנ רעד ןיא ןדנוושרַאֿפ

 .קיזומ יוװ ןעגנַאגעצ

 ,םולינ םַײב ,ָאד רָאנ

 ןגיוא עריא ןצנַאט

 ...םייווצ עבלַאז |

 ,דלַאװ ןיא טכַאנ ַײב "יז" א טנָאי סָאװ "רע" ןא

 ; ערבָאק ןוֿפ לַײֿפ עטמסרַאֿפ יד טינ טליֿפ ןוא

 ,ןבעל םָאד םיא ןיא לופ זיא טייהרעטיוט

 -- ,רעטַײװ םיא טיצ ,רעלדָא רעצראווש ַא ,ץראה ןַײז

 סולינ םַײכ ױזַא

 ןניוא עריא ןצנַאט

 ...םייווצ עבלַאז
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 ץנַאטנגער

 בייל ַא ןוֿפ סקיטולב ַא ץרַאה א

 -- ויּפש א ףיוא ןביוהרעד

 .ןגער ןוֿפ טָאנ םוצ

 -- ָאגנַאש ןגער ןוֿפ טָאג רעד

 ,טינ טעז

 .ןזַײװַאב טינ ךיז ליוו

 -- רענַײז רעצנַאּפ רעד --- ןוז יד

 רעַײֿפ טימ טגָאלש

 .ןזַײא קיילג --- ןעלצרָאװ יד ןוֿפ רעסַאוװ'ס ןוא

 ,איֿבנ רעד סױרַא טמוק

 ,ןרָאה ןיא טזָאלב

 :ןצנַאט ןעמאזוצ םיא טימ ןרעדָא ענַײז עלַא ןוא

 : !ָאננאש !ַָאננַאש

 ,רענייא ךיז טרעקענמוא טָאה שינרעדליוו ןוֿפ

 ,ץראה ןַײז בייל ַא טלַאהַאב'ס לַײװ

 .ןגער ןַײד טסטלַאהַאב וד יו

 ןעגנערב ריד ץרַאה א לָאז עמ ביל ךָאד טסָאה ןוא

 .בייל ןקידנעמורב ַא ןוֿפ טשרעקָא

 ...ןעמורב ,ןעמורב ,ןעמורב לָאז ןיילַא ץרַאה סָאד

 !ןגער ןופ טָאג

 ,זיּפש ןֿפױא טקיטולב ןוא ץרַאח סָאד טמורב'ס

 -- ןקלָאװ םעד -- גנוצ ןַײד קיש ןוא ךיז םערַאברעד

 .רעסַאװ ןוֿפ טלעגרעבליז טימ לָאצַאב ןוא
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 .רעסַאוו

 .רעסַאװ

 .רעסַאװ זדנוא קנעש

 ,דמַאז ןיא ענעקַאבעגּפָא רעייא ןנייל ןסיורמש יד

 .רעסַאוװ ןּפָארט ,ןּפָארט ןייק ייז ןיא ָאמינ

 עטציּפשרַאֿפ יד ןיא ןַײא ךיז קוק ןוא

 -- רעכַײב עשירעבַײוװ

 .ןטעלעקס ייז ןגָארט רענעמשוב טָאטשנַא

 .רעצנַאּפ ןקידנעשטשילב םעד וצ םענ ,טלַאהַאב

 ,לעטשּפָא ןָא זיּפש םורַא ןצנַאט לעוו'כ

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןצנַאמ

 .ןזַײװ ךיז טסעוו וד זיב

 .ןצנַאט ךיא לעוװ וליֿפַא טייהרעטמיוט

 ,ןטייט -- ןטיוט ַא ךימ וטסעוו ןוא

 ןרערטמ ענַײמ ןלעוו

 -- ןיילַא זיּפש םורָא ןצנַאמ

 : ןעמורב ןוא

 .רעסַאװ

 .רעסַאװ

 ,ןרערט יד טימ ןעמַאזוצ טסעוו וד זיב
 ,ןלַאֿפ סָאװ ץרַאהנביײל םענוֿפ םנּפָארמ יד טימ ןעמאזוצ

 .ןלַאֿפ ,ןלַאֿפ ,ןלַאֿפ םמערַא ענַײמ ןיא
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 ץנַאט-ןעיימגיפ

 --- ןיזמוא ןוֿפ טרישזיריד ןרוגיֿפכָאש עקידעבעל יו

 ,ערַאכַאס ןוֿפ ןעיימגיּפ קריצ-חנֿבל ןיא ןצנַאט

 ,טולב ןוֿפ קידנעשטשילב סרעטעמ טימ

 -- רעבַײל עקידרעבליזצרַאװש

 :טייקכיוה ןגעק המקנ סױא-ןצנַאט

 ,םרעסעמ עטיור יד טימ ןרעוו ןטינשעצ זומ טייקכיוה
 .טָאג ןכיירגרעד ליוו סָאװ ,טײקשירַאנ יד זיא טייקכיוה
 --- סרעסערֿפ-ןקירעשייה יו ,עקיסקיוועגניילק יד ,רימ
 ,טָארט ןזיב ןסערֿפעצ ןטייקכיוח עלַא ןלעוו

180 



 ירַאהַאלַאק רבדימ ןיא רָאעטעמ ַא

 --- םנּפָאקוצ רימ .טייקלימש ןוֿפ ןרעדָא --- סנּפָאקוצ רימ

 ךיז טבייה סָאװ ,רָאעמטעמ רעכייוו קיטסורב ַא

 טלזיר ןוא טלַאֿפ ,ךיז טבייה ,גנוֿפַאשַאבטלעװ רעד ןוֿפ םעטיר ןיא

 .רעטרעוו עטיוט-קינייב ענַײמ ןיא טולבנרעטש ןַײז ןַײרַא

 טעשזדנָאלברַאֿפ טסָאה וד ,ןייטש רעכעלרעדנווו ,ָא

 .יראהַאלַאק רבדימ ןיא ךיא יו ױזַא

 .|ד טפיב .רעקיצניװ ןרָאװעג טינ טסיב

 ,ןלַאֿפ ןַײד ןיא ןביוהרעד טסיב וד ,ָאי

 שטנעמ ןוֿפ ילג וטסליֿפרעד לָאמ ןטשרע םוצ

 .טסַײג ַא ןוֿפ רעדילג יד לָאמ ןטשרע םוצ רירַאב ךיא ןוא

 רעגניֿפ ענַײמ עלַא ןוֿפ ןטסקידלודעגמוא ןטימ

 .קוטס-קוטפ :רָאעטעמ ןיא ןָא ךיא פאלק

 -- ןענעֿפע רימ טֿפױל ץעמע...

 .ןשיווַאלק ףיוא ןגער ַא

 --- עטבילרַאֿפ ךיז ןעוצ ןּפיל ענַײמ

 ...ןשיוװעצ ָאטינ רעמ ןיוש זיא רענייק ןוא
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 סיזַאָא

 ...תומולח עטרעמעלבַאב סיוא ןעעז רעמייב ּוװ דנַאל ַא

 .למרימ ןצרַאווש ןוֿפ ןַאמ ַא --- ייז רעטנוא

 .םוֿפ ןַײז ףיוא ןענערב ןּפיל עטיור

 גנַאלש א טָאה סָאד

 .רעגענוטנַאב םענייש ןיא טכוזרעֿפיײא ריא טרַיוטַאט

 .דרעֿפ ןַײז ןוֿפ רענייב עסַײוװ קיכלימ יד --- םיא ןבעל

 .ןֿפָאלש טלָאװ רע יו -- ןיילַא רע רָאנ

 םס רעקרַאטש רעד טָאה'ס

 .רעדילג ענַײז טלמרימראֿפ

 ענעיה עקיטכַאנ יד ןוא

 -- ,ןרעטנענרעד טינ ךיז טגעוורעד

 .םס ןרַאֿפ ארומ טָאה

 ,ןברק ןַײז ףיוא טינ סָאבעלַאב ןייק רעמ זיא טיוט רעד :סיוא טמוק'ס

 .ָארג ףיוא ןלָאמּפָא טינ םיא רע ןָאק לזדנעּפ ןטימ

 ?רענענטנַאב ןמיוט ןטימ ןעמענרַאֿפ ךיז טעוו רעוו

 .ָארק עצרַאװש יד םס ןרַאֿפ ארומ טָאה'ס
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 ,םיזַאָא ןיא לגיײֿפ עקידֿבוט-םוי ןעמוק םעצולּפ

 !ענעדלָאג

 ,דניצַא הנותח א ףיוא ןעיולֿפ ייז

  ,תומולח עטרעטעלבַאב יד ףיוא לַײוו ַא ּפָא ןעור

 ,טייקדימ רעקידנענַײש ןיא ךעלעצרעה יד טימ ןעגנילק

 ,םרעוו טינ ייז זיא שטנעמ ַא סָאװ ,ןברַאֿפ טימ ןרעמיש

 ..ךעלעדיֿפ יד ןָא ןעיָארטס

 -- רעטַײװ ןעִילֿפ ייז ןעוו ןוא

 ךיז טימ ייז ןעמענ

 .רעטַײר ןטיוט םעד

 הנותח רעד ףיוא ןעמענ

 .רעטַײר ןטיוט ,םענייש םעד
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 בייהנָא ןיא

 .דנַאֿפלעה רעצרַאוװש א ןעוועג זיא בײהנָא ןיא

 ץראווש ןזעוועג ךיוא זיא ןײבדנַאֿפלעה ןַײז

 .ןײלַא רע יו

 ךַײמ ַא ןיא רע טָאה ןברַאטש ןרַאֿפ

 .ןרױלרַאֿפ ןײבדנַאֿפלעה ַא

 ךַײט ןיא טָאה'ס יוװ ױזַא ןוא

 -- ןגיוב-ןגער 8 ךיז ןדָאבעג

 רעגניֿפ ענַײײז ןבָאה

 .רעטער ןַײז ןעוועג זיא סָאװ ,ןײבדנַאֿפלעה םעד טּפַאכעגנָא

 ןגיוב-ןגער רעד טָאה טֿפַאשקנַאד םיוא
 .שוק 8 ןָאמעג םיא

 ןײבדנַאֿפלעה רעד טָאה טלָאמעד

 ,רענייצ ,ןגיוא ןעמוקַאב
 - שטנעמ ןרָאװעג זיא ןוא

 .ןשטנעמ יד ןוֿפ רעטסטלע רעד

 שטנעמ רעטמסטלע רעד יו ןוא
 : ךיא ןיב ױזַא
 ,ןײבדנַאֿפלעה רענעי יו ,ץרַאוש
 .קיטכיל-ןגיוב-ןגער ןוא
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 ַאגנוז

 ַאגנוז גיניק רעד טנָאז

 : רעדניק יד וצ

 ןרעוו גיניק ַא ליוו סָאװ ,רעד לָאז ---

 :רעדניוושעג ןרעֿפטנע

 ? טָאנ זיא רילָאק ַא רַאֿפ סָאװ

 ...ןרילָאק ןַא ןֿפור יז

 : ןברַאש ַא יוװ ַאגנוז גיניק רעד טכַאל'ס ןוא

 ,גיניק 8 ןַײז וצ טרעוו טינ זיא רענייק ---

 ,םַײװ םינ זיא רע

 ,ץרַאװש טינ

 ,טינ ברַאֿפ ןייק טָאה רע

 .ןברַאֿפ עלַא ןֿפַאשַאב רע טָאה ךָאד ןוא
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 טכַאנ ַײב ןדנַאֿפלעה

 ךילרעגעי

 רעטסַײג ערעווש יו ,טכַאנ ַײב ןדנַאֿפלעה

 ןטייווצ ןכָאנ רענייא ןעמוק סָאװ

 ,ךַײט ןיא ךיז ןדָאב
 ,ןדנַאֿפלעה ןייק טינ ןענעז

 .עקסַאמ 8 זיולב ןגָארט ייז

 ,טכענ יד ןוֿפ רעגעי רעד ,ךיא

 ןרעמש יו ןעזעג בָאה סָאװ

 -- ןפָאליטנַא ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאֿפ

 רעסַאוו םַײב לָאמ א בָאה

 ןביז ףיוא ,זָארג ןשיווצ ,טרעױלעגכָאנ

 ןדנַאֿפלעה עקידהנֿבל

 .גערב םוצ ךיז ןעוצ סָאװ

 ךַײט םעד טכַארטַאב לַײװ ַא טָאה רעדעי

 ,טינ םעז רענייק יצ

 .עקסַאמ עשידנַאֿפלעה יד ןָאטעגסיױא ןוא

 -- רעזענ עגנַאל יד ,ןייצ יד ,ןרעיוא יד ןָאטעגסיױא

 ןגיוא ענַײמ רַאֿפ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה'ס ןוא

 .ךעלדיימ ןביז

 ,טסירב יד טימ רעסַאװ סָאד ףיוא-ןדַײנש ךעלדיימ ןביז

 ,ןלַארטש עקידנצייר יו ךיז ןנייב

 .ןעמיווש ,ןעמיווש

 ןָאטנָא ןוא ,ןעמיוושקירוצ דלַאב ןלעוו ייז : טסווװועג בָאה'כ

 ,יינ'ס ףיוא ןדנַאֿפלעה ןרעוו -- רעזענ יד ,ןרעיוא יד

 ,םעקסַאמ יד וצ ןכָארקרעד ךיא ןיב גנַאלש ַא ןוֿפ רעליטש ןוא

 .קירוצ ךיז ןטלַאהַאב ןוא ענייא ןעמונעגטימ
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 ,לרעּפ ןוֿפ שינעליה ַא ןיא ,ךעלדיימ ןביז יד ןעוו ןוא

 -- רעדײלקדנַאֿפלעה יד ןיא ןָאטנָא ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ןבילברַאֿפ ןוא ,עקסַאמ ַא טלעֿפעגסױא רענייא רַאֿפ טָאה

 ,טיוה רעקירעטיצ טימ ,ןייטש ַא ףיוא טעקַאנ יז זיא

 | .עקסַאל ןָא ,שינעלטרעצ ןָא ,דנַײרֿפ א ןָא

 ,רעגעי רעד ,ךיא ןוא

 .עקסַאמ 8 ןָא לדיימ ַא -- ריא טימ טַאהעג חנותח בָאה
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 ןדנַאֿפלעה ןוֿפ םלועיתיב

 --- םי ןוֿפ קעד ןֿפױא ןטעלעקס-ףיש יו

 ,רעכַײב עטלַארּפעצ טיירב טימ ןדנַאֿפלעה יד ָאד ןגיל

 ...רעדניק עריא ןריובעג טמוק הנֿפל יד עכלעוו ןיא

 תוֿפצמ --- ייז םורַא ןזדלעֿפ עצרַאוװש יד

 .ןושל-דנַאֿפלעה ןגולק ןיא ,ענרעבליז ןֿפַאטיּפע טימ

 ןענַאּפש ייז .רעהַא טינ ייז טגנערב רענייק|
 רעדלעוו עקידנענייוו ךרוד זַײוװקיצניײא
 .ןברַאטש רעייז ןוֿפ טַײצ יד טמוק סע ןעוו ,ןרָאי ,םישדח

 ,דנַאֿפלעה ַא טנַאּפש ָא טָא

 -- ןרענוד עּפמוד ריֿפ -- סיֿפ ענַײז

 .עטשטיינקעצ יד ןרָאי ענַײז ןוֿפ ביוטש םעד סיוא ןקיױּפ

 .ענעיה עטלֿפַײרטשעג יד ןיוש טַײר ןקור ןֿפױא רָאנ

 -- רעגעלעג ןַײז םולשב ןבַײלקסױא ךיז טעוװ רע ןעוו ןוא

 ,ןקוצרַאֿפ עשרעדניק יד ךעלעגייא יד םיא יז טעוו

 --- ןײבדנַאֿפלעה םעד ןגעזּפָארַא םיא ןלעוו'ס ןוא

 .רעגעז יד
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 ןרַיוטַאט ןוֿפ טסנוק יד

 ןרָיוטַאט ןוֿפ טסנוק יד ןָאק סע רעוו
 ,ךיא יו גנַאלש ַא ןוֿפ לדנייצ ַא טימ

 -- ןרָיוטַאט ןוֿפ טסנוק יד ןָאק סע רעוו
 ,ןרילַאק יד קינעטרעטנוא ןענעז םיא

 ןרילָאק .ןטֿפַאשביל ןענעז ןרילָאק

 ,יבמַאזַאמ טָאג םענוֿפ ןרערט ןענעז

 ןרָיוטַאמ ןוֿפ טסנוק יד ןָאק סע רעוו

 ,ךיא יווװ גנַאלש א ןוֿפ לדנייצ ַא טימ

 --- ןרילָאק ןזָאלנַײרַא בַײל ןיא ןָאק

 ,יבמַאזַאמ טָאג ןסיורג םענוֿפ ןרערט יד

 ,ןריֿפ יז טזומעג טָאה עמ ,ױרֿפ רעדנילב ַא

 ,דניק ַא טרַיױטַאטעגסױא ךיא בָאה

 --- ! ןרילָאק ןוֿפ עיגַאמ יד --- :לָאמ א טימ ןוא

 ,דנילב טינ ענעריובעג-דנילב יד זיא'ס

 גיניק ןטיוט ַא ןוֿפ ןטָאש םעד ןיא
 ,גיניק ַא טרַיױטַאטעגפױא ךיא בָאה
 ! גיניק ןרָאװעג זיא ןטָאש רעד ןוא
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 גיניק רעצרַאװש רעד

 .טנייוו גיניק רעצרַאװש ,רעטלַא רעד

 טלמַאז רעכַאמ-ףושיּכ ןַײז

 .לּפעקרעַײמ ַא ןיא ןרערט יד

 רעבַײרש ןַײז ייברעד ןוא

 :לװָאט א ןיא רעטרעוו סגיניק םעד טצירקרַאֿפ

 ןיורק ןַײמ טמענ --

 ,זױמדלעֿפ רעד ןָא יז טוט ןוא

 .בַײל ןַײמ טרעהעג ריא וצ לַײװ

 ,סערבעז עדַאטס ַא יו טקינעטרעטנוא ךיא בָאה םיאנוש

 ,רעדנעל ןביז ןצלָאמשעצ קילב ןטימ

 ,ןעניב -- קינָאה לֿפעל ַא יו רעבַײװ ןגיוצעגוצ

 :ךיא גָאז רעטציא ןוא

 ןיורק ןַיַיײמ טמענ

 ,זױמדלעֿפ רעד ןָא יז טוט ןוא

 בַײל ןַײמ טרעהעג ריא וצ לַײװ

 .םיאנוש יד טימ ןעמַאזוצ

 ,רעדנעל ןביז יד טימ ןעמַאזוצ

 .רעבַײװ עקידנעמושז

 .טנייוו גיניק רעצרַאװש ,רעטלַא רעד

 ןעגנעה טבַײלב רערט עטצעל ןַײז

 .לּפעקרעַײמ ןלוֿפ רעביא

 רעבַײרש ןַײז ַײכרעד ןוא

 :לװָאט ַא ןיא רעטרעוו סגיניק םעד טצירקרַאֿפ
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 ,רעמנוא םייג ,ףיוא טייג ןוז יד

 .רעדיוו יז טמוק ןגרָאמ ףיוא ןוא

 ,רעטנוא טייג ,טמוק הנֿבל

 .רעדיוו יז טמוק ןגרָאמ ףיוא ןוא

 ,רעמנוא טייג ,ףיוא טייג שטנעמ רעד
 .רעדיוו טינ טמוק -- ןגרָאמ ףיוא ןוא

 .רעמ טינ טנייוו גיניק רעצראווש רעד

 .רעדיל ענַײז ןענייוו טציא
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 רעקיבייא רעד

 --- ןוז יד --- סקָארעַײֿפ רעד ּווו ,ןטרָאד

 ,ןזַייא-רעקַא קיזיר א יו ןקלָאװ ןטיור ַא טּפעלש

 .רעטעקַאנ 8 לייה-היח ןַײז יב טרעיוה

 -- םינּפ ןַײז

 ,דרע רעד ףיוא םינקז ןבעל סע טניז ,םינקז עלַא יו

 ערעייז ןשטיינק יד טיוט ֿברע טנּכשמרַאֿפ םיא ןטלָאװ

 .רעיורט ןוֿפ טזיילעגסיוא ןרערט עטצעל יד טימ ןעמַאזוצ

 ,לנייֿפ יו ןרעשטיווצ סָאװ ,ָאד ןשמנעמ יד

 .רעקיביוא רעד : םיא ןֿפור

 ארומ טָאה רעכעלטיא ןוא

 ,לייה ןַײז ןײגוצַײברַאֿפ

 -- עדנילב יד ץוחַא

 ,ןקילב ענַײז ןוֿפ ךיור ןיא קידוועעז ןרעוו עדנילב לַײוװ

 ,לגיײֿפ יו ןרעשטיווצ סָאװ ,ָאד ןשטנעמ יד

 ,ןגער םענוֿפ רעטלע זיא רעקיבייא רעד זַא ,ןסייוו
 ,קירעשייה םענוֿפ רעמלע

 .םונהיג םענוֿפ רעטלע

 ךיוב ַא ןיא ןֿפַאשעג טינ ךיז טָאה רע

 -- ,עלַא יוװ ,וד יוו

 ,םירֿבק ןענעז רעכַײב

 שטנעמ ַא ןוֿפ הרוצ ןיא ּווװ

 ןֿפאשַאב טיוט רעד טרעוו

 ,ןטלזַײרקַאב ַא לּפעק א טימ
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 ,לגיײֿפ יו ןרעשמיווצ סָאװ ,ָאד ןשטנעמ יד

 : ךיז ןרעווש

 .טינ ןָאק רע רָאנ ןברַאטש ליוו רעקיבייא רעד

 -- ןֿפלעה םיא ליוו רעַײֿפ'ס

 .טיוה ןַײז טינ סע טכיירגרעד

 -- ןֿפלעה ליוו גנַאלשנלירב יד

 .םיוט ריא טּפעװעגנסיױא זיא

 .ןעמסרַאֿפ טינ םיא ןָאק ןוא טסַײב ןוא טסַײב יז

 ןירעגיט יד זיא תודע ןַא

 .ןעמאזצ םיא טימ טבעל סָאװ
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 טֿפַאשביל

 טֿבש-ָאטוסַאב ןוֿפ רעמסמלע רעד
 ,ןַײװ ןברַאש א טגנערב
 ןעגנירלכיימש עצרַאװש ענַײז ןוא
 :רעכעב םעניא ןלַאֿפ

 ,ןרעטיצ טינ רַאה ןַײמ לָאז ---
 ,ןּפיל ענַײז ןצענַאב
 ,טלעוו רעד ןיא קיצנייא זיא ןַײװ רעד
 .ןרערטנעגנַאלש ןוֿפ ןַײװ זיא

 ,ןרעמיצ טינ רַאה ןַײמ לָאז
 .ןרערמ ןבָאה ןעגנַאלש

 ךעלדיימ יוװ םיוא טֿפַאשביל רעייז ןענייוו ייז

 .טכענ יד ןיא

 .טסירב ןציּפש יו םיור ןוא סיז ןענעז ייז

 ,ןרעמיצ טינ רַאה ןַײמ לָאז

 .ןטשרָאד ןרערטנעגנַאלש

 ,רעסעב ןענַײװ עלַא ןוֿפ ןַײװ רעד זיא'ס .ןעקנירט רע לָאז

 ,רעסעמ 8 יוװ ןליּפש לקסומ ןַײז ןיא טֿפַאשביל יד טעוו

 ..טסיזמוא געוװ רעגנַאל רעד ןַײז טינ טעוו'ס ןוא
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 רחוסיעּפלַאמ רעד

 :עז ,רעטָאֿפ

 ,טלעצעג םַײב ןניוצענסיוא טניל גָאט רעד

 ,למיה םוצ סיֿפ יד טימ דנַאֿפלעה רעקידנברַאמש א יו

 ןגעקטנַא זדנוא ּווװ ,ךַײט ןֿפױא סָאגנימַאלֿפ יד ןענערב'ס ןוא

 ,ןסקָא ןעמיווש

 .ענַײמ ןרָאי יד יוו ןסקָא ןצַיײרד

 ,ץיּפש רעד ןיא רחוס:עּפלַאמ ןטימ ,ןסקָא ןצַײרד

 .רעטכַאט עַײרטעג ןַײד ןֿפױקוצּפָא

 : רעה ,רעטָאֿפ
 .ןקַאלג ערעווש יד טימ ןעגנילק ןסקָא יד
 ץיּפש רעד ןיא רחוס:עּפלַאמ רעד ןוא

 ןרעקאעצ ייז טימ ליוו
 .בַײל ןַײמ ןוֿפ ןטייב יד

 .ןגַײװש טינ םיא ןלעוו סעּפלַאמ עטיוט יד

 -- עקידעבעל יד
 ,ןגַײװצ יד ןוֿפ ןטלישרַאֿפ םיא ןלעוו
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 לדיימ רעקנַארק ַא ןוֿפ דיל

 ךיוב ןַײמ ןוֿפ םעוו טיוט ןכָאנ

 ,דלַאװ 8 ןעמיװשסױרַא

 ,דלַאװ םעניא ןעניווװ לעוו ןיילַא ךיא ןוא

 ,לגײֿפ ןרעוו ןלעוו ןשוק ענַײמ

 ןעגניז לעװ ןיײלַא ךיא ןוא
 ,לגייֿפ יד ןוֿפ

 ,עלעזאג ַא ןוֿפ דיילק ןיא ךיז ןָאטנָא לעוו'כ

 ןעזרעד טעוו רעגעי רעגנוי ַא

 .עלעזאג 8 :ןעניימ ןוא

 ,לַײֿפ ןַײז ןעִיצנָא םעוו רע רעדייא רָאנ

 ,רעגעלעג ןקיזָארג ןֿפױא ןָאטסױא ךיז דניוושעג ךיא לעוו
 ,םערב ןַײמ ןוֿפ ןגיוב םעניד ןיא טנַאּפשעג ,לַײֿפ יד ןוא
 .רעגעי ןיא ןזָאלנַײרַא
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 דילעביל

 .םערוטש ןוֿפ ױרֿפ יד זיא רעַײֿפ סָאד
 --- ,ביל בָאה ךיא סָאװ ,יד
 .ןרערט ענַײמ ןוֿפ ױרֿפ יד זיא
 ןדניברַאֿפ סָאװ ,ןרערט
 ,ירַאָאמ טָאג ןטימ המשנ ןַײמ
 .ןשטנעמ ןדניברַאֿפ סָאװ ןפקָא-עביל ןוֿפ טירט יד יוו

 ,טנעה יד ּפָא רימ קַאה ,ענייש

 .רעיוא ןיא ןעגניריוא רַאֿפ ריד ןגיוט ןלעוו ייז ביוא

 ,טייקיורג עקיטֿפנוקוצ ןַײד ,ױרֿפ ,רימ קנעש
 .רעיורג א ןיב ךיא סָאװ ןעיײרֿפ ךיז לעוו'כ ןוא
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 עטסנעש יד

 ,טינ טעז רענייק סָאװ ױרֿפ יד ןעז וטסליוו

 טייקנייש ריא סָאװ ןוא

 -- ןעױרֿפ עלַא יז טקנעש

 !ןַאמ א ַײז

 רעניט א רַאֿפ ךיז לעטשרַאֿפ

 ןַײרַא לָאמ ַא קוק ןוא

 .רעגיט ןצראווש ןוֿפ גיוא ןקניל ןיא

 ,עטסנעש יד ױרֿפ יד טבעל ןטרָאד
 .ןעגנולשרַאֿפ טָאה רעגיט רעד סָאװ
 עטסנעלק יד ױרֿפ יד טצנַאט ןטרָאד
 ,ןגער ןיא ץילב ַא טצנַאט סע יו
 ןגעקמנַא ריד ץנאטכיוב םעד טצנַאמ
 !רעבעל ןיא ןַײרַא טצנַאט יז ןוא
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 ךַײט רעד טנַײה זיא לוֿפ

 ,ןלידָאקָארק טימ ךַײט רעד טנַײה זיא לוֿפ
 .ךַײלג וצ רימ טימ ױרֿפ א טקנעב סע ןוא

 ,ךַײט רעד טמָארטש עביל רעזדנוא ןשיווצ

 .ןלידָאקָארק ןוא טיוט ,םערוטש טימ לוֿפ

 ,ןליֿפ ןוא ןייצ ןשיווצ ןעמיווש ךיא לעוװו

 ,ךַײלנ וצ רימ טימ ,גערב םענעי ףיוא זַא

 ךַײט רעד ןַײז רימ ביל טעוו .ױרֿפ א טקנעב

 ,ןלידָאקָארק ןוא טיומ ,םערוטש טימ לוֿפ

 ןליּפשעצ ךיז ןלעוו סעילַאװכ עלַא

 ,ךַײלג וצ בַײל ריא ןוֿפ ןעלקסומ יד טימ

 ךַײט ןוֿפ גערב םעד וצ ןטיײלגַאב ךימ

 .ןלידָאקָארק ,ןלידָאקָארק ןשיווצ

 : ןליֿפרעד לע ךיא ןעוו טלָאמעד ךיוא ןוא

 ךַײלג וצ רימ טימ סיֿפ ןוא טנעה ענַײמ

 ,ךַײט ןֿפױא ןצילב עמיור ןענעז

 -- ןלידָאקָארק ןוֿפ ןייצ יד ןיא ןענעז

 ! ןלימש טינ טולב ןַײמ טעוו סָאד ,ןיינ ...ךיא לעוװ

 ,ךַײלג וצ ריא טימ גערב רעד ןיוש זיא טָא

 -- ךַוט םַײב עטעקַאנ ַא טצנַאט יז ןוא

 ! ןלידָאקָארק עלַא ןענעז עדנילב
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 ןטּפשימרַאֿפ-טױט ַא ןוֿפ דיל

 .ָארג ךיא ןיב טײקטלַא ןוֿפ טינ

 ןטארק יד ַײב לַײװ טינ ןוא

 .עסט-עסט גילֿפ יד ןיוש טעמושז

 רעַײֿפעביל ןוֿפ ךיור ַא

 רַאה ענַײמ סע טָאה ןגױצַאב

 .טײקָארג טימ

 .ןגיוא יד ךַאמרַאֿפ

 טסירב ענַײד ןלָאז

 ,לגיוו ןיא ךלימ טימ ייז טָאטשנֿא ןענייוו

 זיומרעדעלפ ַא יו ןעגנעה לעוװ ךיא ןעוו

 ּפָארַא ּפָאק ןטימ

 .לגיּפש םעניילק ןיא
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 הנמלא רעגנוי ַא ןוֿפ דילגָאלק

 ,ןרעטש יד טינ ךיא ףרַאד סמערָא ענַײמ ןיא טינ טסיב טניז
 .תומשנ ייווצ טימ דרע רעקיטעמוא רעד ףיוא ךיא בעל

 ,עמַאמ : ןעגניזוצסיוא ןזיוװַאב טינ טָאה דניק רעזדנוא

 !קידנעטש ףיוא ,רימ ןיא בלַאה ןוא ריד ןיא בלַאה סע זיא ןבילברַאֿפ

 | םי ןיא ןוז יד יו טָאה'ס ,רערעַײט

 טֿפַאשביל ןַײמ זיולב ןוא .טלעוו יד ךיז טרענעלקרַאֿפ

 ,.רעסערג ץלַא גנורענעלקרַאֿפ רעד ןיא טרעוו

 ,םואימ : ןגָאז טסטמלָאװ וד ןעוו .ןייש ןיב'כ : טגָאז עמ
 ."ןייש" רעד יוװ ןזעוועג רימ רעביל טלָאװ

 ,רימ טכַאד עזורוקוק ןסע םַײב
 ,ןּפיל ענַײד ןענעז'ס

 טייקכעלנעמ ןַײד ןיא רימ טנַאמרעד'ס
 .סקָא רעטיור-שימרוטש רעד

 ךיא ליֿפרעד םורבנבייל ןיא
 .ןרעגַאב עקיטכעמ ענַײד

 .ןרעמש יד טינ ךיא ףרַאד סמערָא ענַײמ ןיא םינ טסיב טניז
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 לדיימיטנעמיד

 ,ילרעבמיק ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןיא ץעגרע

 ,סרעטַארק ןיא

 דרע-עמַאמ יד טצילב'ס רָאנ ּוװ ןוא

 --- גָאזוצ ןקידֿפושיּכ טימ

 .ץַאלַאּפ ריא ןוֿפ רעטצנעֿפ רעטניה לדיימ-טנעמיד ַא טצנַאט

 ,ןטימרעט עקיטשרָאד יו ,טכַאנ ןוא גָאט

 ,רענעמ עטבילרַאֿפ ריא וצ ךיז ןעיצ

 ,הוואּת ןוֿפ עטרעקַאלֿפעצ טיור לכיומש ריא וצ ןעשזדנַאלב

 ,ץַאלַאּפ ריא ןיא סרעמַאה יד טימ ןצעז

 : הליֿפּת ןעוט

 ,לדיימ-טנעמיד
 ,דרע רעד ןיא הנֿבל עקניגנוי
 םיֿפ ענַײד ןשוק זָאל
 .ןֿפאלקש עדימ יד
 רעמַאה ןרעווש ןוֿפ ריד וצ ןרעיומ יד ךיז ןעלקַאװ סע
 .עביל ןוֿפ םיוטמ ןיוש זיא רעטכילרַאֿפ ןַײד ןוא

 -- םרעמַאה עטקעדַאב סייווש יד טימ הליֿפּת ןעוט סָאװ יד רָאנ

 רעצרעה עטצַאלּפעג טימ ןלַאֿפ

 .ןרעיוט עצראוװש יד ַײב

 ,רעמַײװ טצנַאמ יז ןוא
 .לכיה ןיא ענעגנַאֿפעג ַא טעינַאמ

 ,ןטימרעמ עקימשרָאד יו ,טכַאנ ןוא גָאט
 ,לביימש ריא וצ עטבילרַאֿפ ךיז ןעֶוצ
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 ולוז ַא ןוֿפ גנונָאמרעד

1 

 ךעלדנע רעמיצ ַא טימ טָאה !בַײװ ןַײד ןַײז לעוו'כ ---

 טבילעג לָאמ א ךיא בָאה יז סָאוװ ,יד רימ טױרטרַאֿפ

 ,ךעלדנעמוא

 .םוֿפ א ףיוא גנירדלָאג א יוו קיטכַארּפ זיא סָאװ ,ענייש יד

 ,רעיוא ןַײמ ןיא ןעמָאנ ןַײד ןלעטשנַײרא ,בַײװ ןַײד ןַײז לעוו'כ

 .ןעגנערכ רימ הנותח רעזדנוא וצ בייל ַא טסעוו ןדַייס

 ! ביול ַא גנַאגרַאֿפנוז יו

 .רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ ןליוו רעד ױזַא

11 

 ,שיֿפ 8 ַײב ןּפושרעבליז יו ,קַאב ריא ףיוא ןרערט יד

 .טֿפַאשביל ריא ןוֿפ תודע רימ ןענעז ןעוועג

 --- רַאֿפרעד ןוא

 טרימשַאב טכַאנ עבלעז יד ךיא בָאה

 ,ןֹויּפש יד םס-ערבָאק טימ

 ,סָאגנימַאלּפ ייווצ ,ןגיוא עריא ןוא

 טיײלנַאב ךימ ןבָאה

 ,לננושזד ןוֿפ ןייצ יד ןיא ,קינייוװעניא

111 

 ,בייל א זָארג ןשיווצ טרעטַײש םעצולּפ -- --- --

 ןטלָאוװ'ס יו ױזַא

 ,םייהרעקידנעמורב ןּפיר ענַײז ןעגנורּפשעגסױרַא

 ,זיּפש ןַײמ זָאל 8

 .גיניק רעד רימ ףיוא --- טסורב ןיא זיּפש ןטימ ןוא

 .זָארג ןיא ךיז ןליונק רימ

 טמָארטש ןעמַאזוצ

 ,טולבנביול ןוא טולבנשטנעמ

 בייל רעד טָאהיס ןענַאו זיב

 טכַאמ ןַײז רימ ןעילטנַא

 ,ןגיזַאב וצ םיא
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 זט

 ,ןרעטש יד טימ ןעמאזוצ ,ףרָאד עצנַאנ סָאד

 ןטָארבעגּפָא טָאה'מ .ץנַאט ַא טימ טנגעגַאב זדנוא ןבָאה

 ,ךיז טקעלַאב טָאה רעדעי ןוא שיײלֿפנביײל

 ,ןסעגעג ךיא בָאה בייל ןוֿפ גיוא עטכער סָאד

 .עקניל סָאד --- יז

 ,רענעדנושענּפָא רעד לעֿפ ןַײז ףיוא ,רעטעּפש

 ,לביטש ןיא

 בייל רעמיוט רעד זַא --- ,ךיז טבילעג ױזַא רימ ןבָאה

 קרַאק ןֿפױא ןדייב טימ ןוא ןרָאװעג קידעבעל זיא

 .רעטציהעצ קידרעַײֿפ א שינרעטצניֿפ רעד ןיא ןֿפָאלטנַא

 !קרַאטש ךימ טלַאה : ןסיבעג ךימ טָאה ױרֿפ יד

 .רעמציא זיכב ךָאנ ןטַײר רימ בייל ןֿפױא זַא ,רימ ךיז טכַאד'ס ןוא
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 רענוד ןוֿפ הלּכ יד

 ,לדיימ א ץלָאה ןעגנערב ןעגנַאגעג זיא ַאלונוט ךַײמ םַײב

 .שיֿפ יו ןעוועג סאנ ןוא טלַאק ןענעז רעמייב עלַא

 ,רעבליז ןוֿפ קַאה א טנַאה ןַײז ןיא ,רענוד ַא טָאה םעצולּפ

 .ןלעֿפעג םיא זיא יז .לדיומ יד ןעזרעד

 ,דלַאװ ןיא ןַאמעג ךאל ַא טָאה רעבליז ןוֿפ קַאה עניילק יד
 .ןגייווצ עּפוק ַא טעז לדיימ יד ןוא

 :לדיומ יד טגָאז

 ? ןעקנַאדַאב ריד ךיא לָאז יו ,שטנעמ רעטוג ---

 | :רענוד רעד טגָאז

 ,קנַאד א ןַײז טעוו סָאד ,הלּכ ןַײמ ַײז ---

 ענַײד ןגיוא יד ןעז טלָאװ טָאג זַא

 ,ךיוב םענייש םעד ןוא

 ,ןֿפַאשַאב ךיד טָאה רע סָאװ ,קילג ןוֿפ טנייוועצ ךיז רע טלָאװ

 גנירזַאנ ַא טכַאמ ןוא ץילב ַא טמענ רע ןוא

 ,לדיימ רעד ןָא רֶע טוט גנירזָאנ םעד ןוא

 : לדיימ יד טנָאז

 ,הלּכ ןַײד ןַײז לָאז ךיא ---

 .ןעמָאנ ןַײד ,שטנעמ רעביל ,ןסיוו ךיא זומ

 :רענוד רעד טנָאז

 ,רענוד ןעמָאנ ןַיײמ זיא'ם ---

 .ךעלדײמנקלָאװ ןשיווצ ןכַײלג ןַײד ָאטינ

 ענַײד ןגיוא יד ןעז טלָאװ טָאג זַא

 ,ךיוב םעניוש םעד ןוא

 ,ןֿפַאשַאב ךיד טָאה רע סָאװ ,קילג ןוֿפ טנייוועצ ךיז רע טלָאוװ
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 רונשנגער א טמענ רע ןוא
 .לרעּפ ןיא ןָא יז םומ ןוא

 :לדיימ יד טגָאז
 ,ןייב ןוא שיײלֿפ ןיב ךיא --
 רעַײֿפ 8 ןיא ןגַײװצ עּפוק ןַײד יו ןוא
 ,ןגיוא ענַײמ ןשעלרַאֿפ ךיז ןלעוו
 ,ךיא יו ַאזַא טקנוּפ אלוגוט ךַײט ןיא טמיווש טָא ,עז
 ,גנירזָאנ ןבלעז ןיא ןַאמעגנָא

 ,לרעּפ ןיא ןָאטעגנָא
 וד יו שיילֿפ ןבלעז ןוֿפ זיא ענעי
 ...ןביל ךיד טעוו ןוא

 .ןגַײװצ עּפוק יד טנַײח זיב ךָאנ ןעמ טעז אלוגוט ךַײמ םַײב

 ; טכַא ביג ַײברַאֿפ טסייג וד זַא .רֿבק ַא ייז רעטנוא

 .טכַאנ ןוא גָאט רענוד ַא טנייוו ןביוא
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 םיוב ַא וצ

 ,ןירג-לקנוט ןכייוו ןיא דנַײרֿפ רעקידנעגניז ,רעביל

 ,ןירג-לקנוט -- הלּכ ןַײמ ןוֿפ ןגיוא עדלימ יד יו

 -- ןרױלרַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,הלּכ ןַײמ ןוֿפ ןגיױוא יד יו

 ,ןירג-לקנוט רעטנוא ןגיל ךימ סיֿפ ענַײד ַײב זָאל

 ,ןירגילקנוט ןכייוו ןיא דנַײרֿפ רעקידנעגניז ,רעביל

 .ןרױלרַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,הלּכ ןַײמ ןוֿפ ןגיוא יד יו

 -- ץירֿאה ןַײד ןוֿפ ןעגניר יד וצ רעגניֿפ יד טיירּפש ךיא ןעוו

 ,ץרַאה םהלּכ ןַײמ ןיא טֿפַאשביל יד טּפַאלק סע יו ךיא רעה

 .ןרױלרַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,רענַײמ הלּכ רעד ןוֿפ טֿפַאשביל

 ,ןירנ-לקנוט ןיא דנַײרֿפ רעקידנעגניז ! עטבילעג-םיוב

 ,ןירג-לקנוט ןיא ריד טימ ןַײז ךיא טלָאװ ךעלקילג יו ,ָא

 !ןריובעג רימ ןוֿפ וד טסטלָאװ עלעמייב ַא -- דניק א ןעוו
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 סנקלָאװ יד ןוֿפ רַאה םעד ֹוצ דיל

 ,םנקלָאװ יד ןוֿפ ןגער ןטימ ןלַאֿפ רעדניק עניילק
 .ןריובעג ייז ןבָאה סנקלָאװ יד טינ

 ? ןַײז םעוו סָאװ
 -- ,ןעױרֿפנקלָאװ ןריובעג יז ןבָאה'ס
 .ןעגנולשרַאֿפ טסָאה עכלעוו ,סעמַאמ עגנוי

 .רעדניק יד -- ערעזדנוא .ענַײד ןענעז סעמאמ עגנוי יד

 .םערוטש ןטימ ,ןגער ןטימ ןלַאֿפ יז

 ? ןַײז טעוו סַאװ

 ,דרע רעד ןוֿפ רעדניק יד טימ ןעמאזוצ ךיז ןשימ יז

 .ןעױרֿפ ענייש ,רענעמ עגנוי ןרעוו יז

 .רעדניק יד ךָאנ ןעקנעב סעמַאמ עטיוט יד

 .ענַײד ןענעז ןּפילנשטנעמ עלַא ןוא

 ? ןַײז טעוו סָאװ

 -- זָאלב ַא טסגנַאלרעד

 .ןברַאֿפ עצרַאוװש יד ץלאז יוװ ןיוש ןעָארג טָא

 .ןברַאטש עלַא רימ .ףוס רעד ךיז טרעטנענרעדיס
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 עקיצערק יד ןוֿפ גנַאזעג

 ,ןלַײֿפ יד טולב רעזדנוא ןיא קנוט ,רעגירק

 .אנוׂש רעד סיֿפ ענַײז ןרילרַאֿפ טעוו

 ,עמַאמ-עטַאט ןוֿפ טינ זיא טולב רעזדנוא
 ,רעדילג עבלַאה ןיא טָאג ןוֿפ ַײּפש ַא רָאנ

 ,לבעווש יו דרע יד טדיז ,ןברַאטש רימ זַא

 ,רעפַאװ ןדניצרעטנוא ןָאק טולב רעזדנוא

 ,ןלַײֿפ יד טולב רעזדנוא ןיא קנומ ,רעגירק
 ,טינ טבעל -- טנגענַאב לַײֿפ ַאזַא ןעמעוו

 ,טינ טבעל רענעי -- ןטָאש ןוֿפ טרירַאב זיולב
 .רעַײֿפ א טבַײלב ,טנגענַאב טינ םענייק

 רענוד ןוֿפ טסענ רעכיוה ןיא לגיײֿפצילב

 ,טנורנּפָא ןיא טיוט ןלַאֿפ עקידנעגניז

 ,רעגניֿפ ןייק טינ ןבָאה רימ ,ןיילַא רימ

 -- -- ןלַײא טינ רימ ןענָאק אנוש ןגעק

 ! ןלַײֿפ יד טולב רעזדנוא ןיא קנוט ,רעגירק
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 סָארערעה יד ןוֿפ דילדרָאמטסבלעז סָאד

 דרעווש עמרילַאק-ליֿפ ןַײז .ןָא טינ טייג ןגיוב-ןגער םעד

 ,למיה ןיא בַײלב : םיא טגָאז .ןגער םעד טלַאהרַאֿפ

 ,דרע רעד ןוֿפ ןשטיינק יד ןיא דרָאמטסבלעז ןעײגַאב רימ ןוא
 ,למיש יוװ ןירג ענעיה יד ןיוש טלַײא סע

 .ןָא טינ טייג ןגיוב-ןגער םעד

 מניה עשירעֿפַאלקש עסַײװ יד טימ רענערט-ןסקיב יד

 .ךעלדיירד ןטרָאס עלַא טימ סענימדלָאג ןיא זדנוא ןרַאנרַאֿפ

 ,טנירעצ טולב רץעזדנוא זַא ,ןָא טינ טייג ןגיוב-ןגער םעד

 .ךעלדיימ יד ןיילַא ךיז ןעליוק סע זַא ןוא

 .ןָא טינ טייג ןגיוב-ןגער םעד

 ,ןָאצ א ןוֿפ רענעלק טסיב סָאװ ,יזיגניסניא לגױֿפ ,ָא

 .רעטעג יד ךַײרגיניק ןַײד ןיא דרָאמטסבלעז רעזדנוא ןוֿפ לייצרעד

 .ןָא טינ ךעלרעדיוש טייג .ןָא טינ טייג ןגיוב-ןגער םעד

 ,רעטעּפש -- ןגער םעד ןייג רע טעוװ ןביולרעד

 .ןַא םינ טייג ןגיוב-ןגער םעד
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 קירעשייה רעד

 .שײלֿפ רעזדנוא ןסיבעגמורַא ןיוש טָאה קירעשייח רעד

 : טניימעג טָאה רע
 .ןעגנַאז ,ןעגנַאז ןענעז רימ

 ןעלזייא יד ןוֿפ ןניוא עכייוו יד

 .טולב ןַײז ןיא ןעמיווש

 ןסערֿפעגֿפױא ןיוש טָאה רע

 .רעמייב יד ןוֿפ סנטָאש ץלא

 .הנֿבל יד ןסערּפעגֿפױא ןיוש טָאה רע

 ,לגילֿפ ץנַײז ןוֿפ ןטנעמיד טימ טגָאלש יז

 ! ןֿפַאלקש ריד ןַײז ן'רימ :ןעינק ןרעטש יד

 ...טָאג וצ ןָאמענ זָאל א קירעשייה רעד ךיז טָאה דניצַא

 .ןֿפַאשַאב קירעשייה םעד טָאה סָאװ ,טָאנ וצ
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 ןרערט-המקנ

 ,ןשטנעמ רַאֿפ טיורב סָאד זיא ןרָאק יו ױזַא
 .ןענַאמעד יד רַאֿפ טיורב ןשטנעמ ןענעז

 ,ןעײזרַאֿפ ןוא ןטעלעקס ערעזדנוא טימ ןרעקַא ייז
 .רענרעק-ךשטנעמ יד ביוטש ןקידנעגניז ןֿפױה א יו

 ןגער ןוֿפ טנעה עקידנצײלֿפ
 ...סױרַא זדנוא ןעוצ

 ,עמַאמ : ןגָאז וצ רימ ןזַײװַאב םיוק רָאנ
 ,םנטָאש יד ןוֿפ קינָאה םעד ןָאט וצ קעל א

 -- ןענַאמ וצ סָאװ ןסייוו רימ ךָאנ רעדייא
 .ןענַאמעד יד רַאֿפ טיורב ןיוש רימ ןענעז

 קיטַײצ ןוא לוֿפ ןענעז רעבירעד

 .ןרערט-המקנ יד

 ,ןיביול א ַײב ןעקנוֿפ יד יוװ ןצירּפש ןרערט-חמקנ

 לייה ןיא רעמ טינ טניֿפעג סָאװ

 ךעלעבייל יד

 .רעדניק יד

 ,ןלַײמ רעביא ןעלקניֿפ ןרערט-חמקנ

 ןלַײֿפ יד רימ ןדליגַאב םס רעייז טימ

 ,ןענָארט ענעי וצ קעװַא רימ ןקיש ןלַײֿפ יד ןוא

 .ןענַאמעד יד רַאֿפ םיורב ןענעז רימ וו
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 רעַײֿפ עָארג סָאד

 ? רָאה ענַײד ןיא ָארג סָאד טֿפַאשַאב רעוו

 : רעדורב ,טינ טסייוו וד

 ,דָארניּפש א םננעה למיה ןוא דרע ןשיווצ

 ,רעַײֿפ עָארג סָאד טגנעה דָארניּפש ןֿפױא

 ,ןקלָאװ ַא ףיוא ,ןבענרעד

 ,טעלעקס רענעגייא ןַײד טציז

 ,רעַײט םיא זיא ענַײד הסיסנ יד זיולב סָאװ

 רָאה ענַײד רַאֿפ טניּפש ןוא

 ,רעַײֿפ עָארג סָאד
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 לַײֿפ רעד טימ שינעגעזעג

 ,רעמַײש ןטיור ַא ַײב עטבלַאזעג טולבנבייל טימ ,וד
 -- ױרֿפ עקידעגַארמ ַא יוו עביל ןוא שיילֿפ טימ טאז
 !רעגעי םעד ראה ןַײד וצ ,רעטנענ ,רעמנענ

 -- ןעלקסומ ענַײמ רַאֿפ ץלַאז ןיוש טיירג ענעיה יד ןעוו ,דניצַא
 .רעגעי םעד ראה ןַײד וצ רעטנענ ,רעטנענ ,ָא

 -- ןַאמ א טברַאטש

 .ןטייווצ ַא ױרֿפ יד טכוז היוול ןַײז ַײב

 .ןײלא ךיז ןריובעג ןבָאה ייז :ןעניימ רעדניק

 ,לגיּפש ןיא שטנעמ א ביל טָאה שטנעמ ַא

 ,ןטַאררַאֿפ טינ טסעוו --וד

 ,רעטַײש ןטיור ַא ַײב עטבלַאזעג טולבנבייל טימ ,וד

 ,טיומ ןוֿפ ךַײרגיניק ןיא רימ טימ ךַײלג וצ ןרעדינ טסעוו

 -- -- רעטַײװ ,רעטַײװ ןייגנָא טעוו געיעג'ס זו
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 םענעגושמ ןוֿפ טינ ךַאל

 ,ערעטנַאּפ א זיא טסַײג ןַײז .םענעגושמ ןוֿפ טינ ךַאל

 .ןײלַא ךיז ךָאנ דלַאװ ןקידנענערב א ןיא ךיז טגָאי סָאװ

 -- היח ןייק טינ רֶע טפע ןסע

 .בַײל ןגיוא ןַײז רָאנ

 -- רעסַאוװ ןייק טינ רע טקנירט ןעקנירט

 ,טולב ןגייא ןַײז רָאנ

 ,רעדניק ןוֿפ ךעלעטנעה יוװ סיוא ןעעז ןגיוא ענַײז ןוא

 .עמַאמ 8 ךָאנ ןעקנעב סָאװ

 .עמאמ 8 ,ָשי

 ןלעמש ךיז טעוװ רעױּפַאק .םענעגושמ ןוֿפ טינ ךַאל

 ,סיורטש ַא ַײב עטַאלג יד ןרעדעֿפ יד יו ,רעטכעלעג'ס

 .רעלדַא ןַא ןוֿפ ןטָאש םעד ךיז רעביא ןליֿפרעד ייז ןעוו
 ,הליֿפּת ןַײד ןַײז טםעוו טסיזמוא
 .סבעווניּפש --- ןגױב-ןלַײֿפ ןַײד ןוא
 ןייצ יד ןיא ךיד טעװ רענעי

 ,רענוד םוצ ןגָארטקעװַא
 ןדייב ןשיווצ ןעגנעה רעטכעלעג ןַײד ןיוש טעוו ןטרָאד ןוא
 .ןדייר טעוװ ,קַאה סרענוד םעד ,ץילב רעד ןוא
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 רעטייל רעד

 ,ַָאלעדנַאלַאמ ןוֿפ לקינייא

 ,ןבייל יד ןוֿפ גיניק

 ,םומ ַא ןָא ,טייהנייש רעדעי סָאװ ,וד

 ; ןביל ךיד ףרַאדַאב

 ,ומיזַאמַא םעד ןוֿפ רעשרעהַאב ,וד

 -- ,רענרעניימש 8 זיא רענייא ןוא ,ּפעק ייווצ טָאה סָאװ

 ;ּפָאקנייטש א

 ,ָאלעדנַאלַאמ ןוֿפ לקינייא

 --- ,ןבייל יד ןוֿפ גיניק

 ןקלָאװ םוצ טסיוב וד סָאװ רעטייל םעד

 .ןעיוב טינ רעמ וטסלָאז

 לדיימ ןייק טינ זיא טָאג

 ,ומיזַאמא ןייק טינ זיא ןוא

 .רעמייל ןַײד ףיוא ןעמוק טינ םיא וצ טסעוו

 ,ןגַײװצ ןשיווצ ,ןלָאט יד ןיא םיא ךוז

 : רעטייווצ א ןַײז טעוו ןוא רע זיא קידנעטש

 ,ןגַײטש ןַײד ןוֿפ רעכעה זיא ןוא ןעלסקַא ענַײד ףיוא טציז
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 גָאט רעד ןוא טכַאנ יד

 .םַאטָאּפָאּפיה-זיר ַא -- טכַאנ יד זיא ןקלָאװ ןייק טינ

 .םי םענוֿפ ךיז טכייה רעלדָא רעפַײוװ א ּפָאק ןַײז ףיוא

 -- םַאלֿפ ןסַײװ ןַײז ןיא רעלדָא םעד רעמ טינ טעז עמ זַא

 ,םַאטָאּפָאּפיה-זיר ןוֿפ שטנעמ רעד טרעוו ןעגנולשעגנייא

 --- םי ןיא ּפָארַא ךיז ןביוא ןוֿפ טזָאל רעטסנָאמ רעד זַא

 ,םַאלֿפ ןסַײוו א ןיא רעלדָא רעד ּפָאק ןַײז ףיוא טרעדינ
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 דלַאװ ןצרַאוװש םוצ ןעמיה

 .טכַאנ רעד ןוֿפ רעטלע טסיב ,דלַאװ עמַאמ

 ןרעסַאװ ענַײד ןעילב סנקלָאװ יד ןוֿפ טרעדינענּפָארא

 ץלָאה ןוֿפ שיילֿפ ןצרַאװש ןיא

 .ןשטנעמ יו ױזַא

 -- דרע רעד ןיא תויח יד ַײב ןעגנַאֿפעג וטסיב ךָאד ןוא

 סיֿפרעסַאװ ענַײד ןטלַאה יז

 .רענייצ יד ןיא טרעמַאלקרַאֿפ

 ,ןײלַא טָאג טנגער סָאד ,ןענעגער סנקלָאװ ןייק טינ

 ,ןטָאש א זיולב ןענעז ,עמַאמ ,סנקלָאװ יד

 ,ץראה רעזדנוא ןגַײװצ ענַײד ןוֿפ זיוה ןיא טנייוו ןענייוו

 ,ןטָאש 8 זיולב ןענעז ,עמַאמ ,ןרערט יד

 ,םונהיג ןוֿפ ןרעיוט יד --- ריד רעטניה .וטסיב ךעלדנעמוא

 | .רעַײֿפ םורַא ןטָאמ יו ןרעטַאלֿפ תומשנ ּוו

 -- םיירג ןַײד ןטסעמסיוא ןלעוו ןלָאז לגיײֿפ עלַא

 ,שטנעמ ןייק טָאה'ס .רעטכעלעג ןשיטַײל וצ ייז ןרעוו

 ,מעשזדנַאלברעד טינ ךָאנ גערב ןַײד וצ לגױֿפ רעדָא היח ןייק
 ,דילגיוו א דניק ריא רַאֿפ ןיבייל יד טגניז ,עמַאמ ,ָא ,ריד ןיא
 דנַאֿפלעה רעטלַא רעד ןוא ,רעגניֿפ ענַײד ןשוק ןֿפַארישז
 .ןברַאמש ךעלקילג סמערָא עכעלרעטומ ענַײד ןיא טמוק

 ,ןברַאטש וצ טוג ,ןבעל וצ טוג זיא ריד ןיא

 ,ןײלַא טָאג טנגער סָאד ,ןענעגער סנקלָאװ ןייק טינ
 ,ןטַאש א זיולב ןענעז ,עמַאמ ,םנקלָאװ יד
 ,ץרַאה רעזדנוא ןגַײװצ ענַײד ןוֿפ זיוה ןיא טנייוו ןענייוו
 ,ןטָאש א זיולב ןענעז ,עמַאמ ,ןרערט יד

218 



 סקָא ןַא רַאֿפ דילביול

 .סקָא ןַײמ ןרעדנּוװַאב טמוק

 .ןכַײלג ןייק םיא וצ ַאטינ

 ,ןוז יד ןעוועג זיא עטאט ןַײז

 .חנֿבל יד -- עמַאמ ןַײז

 עטשרע יד ךלימ ןצירּפש יד ןוֿפ רעפַײװ

 ,יױרֿפ ַא ַײב

 .ןרעטש ןַײז ןופ טײקסַײװ יד זיא ,ןגייז וצ טינג יז ןעוו

 .טֿפנוקוצ יד ןעז ןעמ ןַאק ןגיוא ענַײז ןיא

 טלָאז ריא רָאנ

 ןענעֿפע טינ ייז רעסעב

 .ןעלמירד ייז ןעוו סעגר ןיא

 ,ףיש ַא ןוֿפ ןטסַאמ ןענעז רענרעה יד
 .תורצוא עלוֿפַא ךיוב ןיא טריֿפ סָאװ אזַא

 ,טכַארּפ ןַײז ןוֿפ רעמיש םעניא שרעדנַא ןרעוו ךעלדיימ

 -- טולב רעייז ןיא

 ,רעלַײמ עטנַאקַאבמוא ןוֿפ טייקמערַאוו ַא

 .םקָא ןַײמ ןרעדנּוװַאב טמוק

 .ןכַײלג ןייק םיא וצ ַאטינ

 .ןכַײט יד סיז ןרעוו --- ךיז טדָאב רע וו
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 ףישלגייֿפ יד

 ןזיװַאב ךיז טָאה ףישלנייֿפ א

 ,רַאביזנַאז ןוֿפ גערב םענירג םַײב

 ,לגייֿפ זיולב ,טינ ןעמ טעז ןשטנעמ ןייק

 ,רַאבײזנַאזײזנַאז :ןעגניז סָאװ

 ירבילָאק 8 זיא ןַאטיּפַאק רעד

 ,רַאה א יוו רעדור םַײב טציז ןוא

 ןסָארטַאמ יד ןענעז קידנעטש טינ
 ,רַאביזנַאז ַײב ,ףיש רענעי ףיוא
 :ןעגנוזעג ןוא לנייֿפ ןזעוועג
 ,רַאבײזנַאזײזנַאז
 ןדָאלעג ןעוועג זיא ןסקיב טימ
 ,רַאביזנַאז ַײב ףיש יד לָאמ ַא
 ימָאלַאמ רערעביוצ רעד טָאה'ס רָאנ
 ,רַאֿפרעד טסעּפ טימ יז ןגָאלשעג

 ,ימָאלַאמ ,ןַאמעג זָאלב ַא טָאה רע

 רַאביזנַאז לזדניא םענירג ןוֿפ

 --- ,ירג-ירג םיוב םענוֿפ ןטילב יד

 ,רַאשז יו טיור ןטילב עטמסרַאֿפ

 ,ןסקיב טימ ףיש יד ,ףיש רענעי ףיוא

 ,רַאביזנַאז ןגעק ןסקיב טימ
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 ןטעלעקס טרָאד ןגיל רעבירעד

 .רעצ ןָא ןרעשטיווצ לגיײֿפ ןוא

 ,לנייֿפ ןענעז ןסָארטַאמ יד ןוא

 ,רַאביזנַאז ןייק ןָא ןעמוק סָאװ

 ירבילָאק ַא זיא ןַאטיּפַאק רעד

 .רַאה א יו רעדור םַײב טציז ןוא

 ,לגײֿפ זיולב ,טינ ןעמ טעז ןשטנעמ ןייק
 -יזנַאז : ןעגניז סָאװ

 -יזנַאז
 .רַאב
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 םולח רעד

1 

 ,שטנעמ 8 ןוֿפ זיא ץראה ןַײז סָאװ ,רעלדָא רעד זיא םולח א
 םערוטש ןטימ ךיז טליּפש רעלדָא רעד ןעוו

 .ןזדלעֿפ ןשיווצ

 גַײמש ןיא םיא ומסעז

 ,םולח ןייק טינ טלַאמעד ןיוש רע זיא
 ,םינרָאג רעמ .ןרעדעֿפ לטניב א זיולב

11 

 - ןוז עשירעגימ יד סָאװ ,רעגיט רעד זיא םולח ַא
 .ןריובעג ,דרע רעד ףיוא ,ןלַאֿפרעסַאװ ןשיווצ םיא טָאה
 רעגילק ,רענעש ןוא דלָאג ןטסנייר ןוֿפ זיא ןטַאש ןַײז ןײלַא
 .רַאביזנַאז ןיא ןיגיניק רעד ןוֿפ
 ןקילֿפ סע ןעוו רָאנ
 ,בַײל ןַײז טניהרעגעי
 ,עטַאמש ַא -- ,טינ םולח ןייק רֶע זיא
 ,טינרָאג רעמ .עטקיטולברַאֿפ א עטַאמש ַא

 1דז

 ,םולח ןַײד ןיא טרעײלשרַאֿפ טמוק סָאװ ,ױרֿפ יד זיא םולח ַא

 .טסענ רעדמערֿפ א ןיא לנױֿפ ַא יו

 טכַאנ עלַא ןוא

 .רעיילש ַא ךָאנ רעיילש ַא ּפָארַא ךיז ןוֿפ יז טלקיוו

 ,גיניק 8 ,דלעה ַא יצ רעלטעב רעמָאל ַא ןַײז ומסגעמ

 ּפָאק םעד ןקַאהֿפיוא ךיז טיירג ומסיב

 ןטרָאד ןוֿפ לָאז יז

 ,טלעצעג ןַײד ןיא ןעמיװשנַײרַא

 -- ןצרַאה םַײב יז וטסטלַאה רָאנ

 ,יז טינ :ריד ךיז טכַאד

 ,םולח ןייק רעמ טינ

 ,.טינרָאג רעמ .ןירעטעררַאֿפ ַא .עדמערֿפ ַא י
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 ןטימרעט

 ,?לָאט ןוֿפ גרעב טנזיוט" ץעלַא ןעמונרַאֿפ ןיוש ןבָאה ייז

 .םעקשַארומ עקיצרַאה-טרַאה עטלרעּפַאב-סַײװ ענעי

 ןשטנעמ יווװ דניצַא ייז ןריֿפמוירט

 סעּפוק-םעּפוק ןגיל סָאװ ענעגנַאֿפעג יד רעביא

 ; ןיורק א ןָא הּכלמ רעד טימ ןעמַאזוצ

 עטמנערברַאֿפ ךעלעגילֿפ טימ ענעגנַאֿפעג יד רעביא

 ,ןרעטַאלֿפ טינ רעמ ןענַאק סָאװ

 ..למיה רעד זיא ןֿפָא שטָאכ

 -- ןעּפישז ןיא ךָאנ ןטלַאה סָאוװ ,יד

 ןלַאֿפ ןוא םייל ןטענק

 .לגיצ עטיור ןוֿפ קירדעג ןרעטנוא

 ,ןימ ןטלייוורעדסיוא ןרַאֿפ ןדימַאריּפ ןעיוב ייז

 ..ֿטרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא יו טינרָאג ,ןשטַײב ןוֿפ טיילגַאב

 ,טלעצעג םענעיורטש 8 ןיא ,ןבענרעד

 ,ןרָאיטקַא יו ןעַײגוּפָאּפ ,רעמייבסוקָאק רעטנוא

 -- ,סץעּפלַאמ ַײב הנותח א ןוֿפ ןעגנַאלק יד ךָאנ ןכַאמ סָאװ

 ..רעטכיד א ּפמָאל ַא ַײב ךיז טנייב

 ,רערט ַא יו טנלע

 .ןענייװַאב יז לָאז'ס רעוו םענייק טינ טָאה סָאװ

 רעטרעוו ענַײז

 ,טכענק יד יו ,לגילֿפ ןָא םיוק ןעּפישז

 ,דלעֿפטכַאלש ןֿפױא סעּפוק-סעּפוק ןגיל סָאװ

 רעטרעוו יד ןוֿפ הּכלמ יד ךיוא ןוא

 ...ןיורק ַא ןָא טרעיורט
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 עלַא ןוֿפ רעטסטנלע רעד זיא ,רעקיוה ןַײז טימ ,רעטכיד רעד

 .טלעוו רעד ףיוא ןשינעֿפעשַאב

 .טלגנושזדרַאֿפ זיא גנומימש ןַײז

 ןטסעמרַאֿפ טינ ךיז ןַאק הליֿפּת ןַײז

 ;טייק מוט ש ןיא בייל ןטימ

 ּפָאליטנַא רעטקילֿפעצ רעד יו סיוא םיא טעז טייהדניק ןַײז

 ...ןסיורד ןיא ...שינרעדליוו ןיא

 ? ןביל ןעמעוו

 .רעטצניֿפ

 ,רעטצניֿפ

 .טנערב לּפמעל סָאד שטָאכ

 לגנעלש-ץרבָאק ַא -- טיונק ןַײז

 .רעַײֿפ טימ טצירּפש

 -- ,טנאװ ןָא ּפָאק ןּפאלק ךיז ליוו רעטכיד רעד

 ןענַארַאֿפ טינ זיא

 .טנַאװ ןייק ָאד וליֿפַא

 רעטצנעֿפ'ס טנֿפע רע

 ןענעז ןגַײװצעמלַאּפ יד ַײברעד יצ ,רעגייטש ַא ,טכַארט ןוא

 ,טסימלניײֿפ טימ טקעלֿפַאב

 .חנֿבל ןוֿפ רעדוּפ ןטימ יצ

 .רעטנענ טרעוו שינרעטצניֿפ

 .טלקנירּפש .טלקניֿפ

 ! דלעֿפטכַאלש ןֿפױא סעּפע ךיז טוט'ס

 ,רעדניוושעג ,טעָאּפ ,יעה

 -- ,סעייװ יד ןרעיוא עננַאל ענַײד ןוֿפ טציא ןֿפע

 : הליֿפת א טכענק סעּפוק יד ןעמעטָא סָאד

 !לנילֿפ זדנוא ביג ---

 ,רַאה ,רעדניק ענַײד ףיוא ךיז םעראברעד

 ! !לגילֿפ זדנוא ביג ןוא
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 ,הליֿפּת יד קעװַא טגָארט ךאלמ ַא טניוו ַא

 קירוצ טמוק'ס

 ,ביילמערוטש רעקידנעמורב ַא

 ןלַאֿפ סנּפָארט-ןגער ןוא

 ,טכענק םעּפוק יד ףיוא עקידעבעל ,עקידֿפושיּכ

 ךעלעגילֿפ עכעלרעבליז טימ ייז ןעלגילֿפַאב

 ..שזשזשז ןוא

 ,עטיוט לטרעֿפ ַײרד ,בלַאה ,הנחמ-ןזיר א

 ,םירֿבק עלַא ןוֿפ בייה ַא ךיז ןעגנַאלרעד

 ,םיא וצ ןרעטַאלֿפ

 ,רעטכיד ןקידנעניוטש ןדליוו םוצ

 ,םענַײז לּפמעל םוצ

 ,רעַײֿפ לגניצ םעד וצ

 ,טכיל וצ

 ,טכיל וצ

 -- -- -- סױרָאֿפ ןיגיניק יד

 .עטַײרֿפַאב יד טימ טלעצעג סָאד ןיוש לוֿפ רַאֿפ

 ,רעטנענ .רעטנענ

 זַאטסקע ןקינוז ןיא ךיז ןעיירד ייז

 ,רעַײֿפ םעד םורַא

 ,גונעת רַאֿפ סיוא ןעייג סָאװ ךעלדנטָאש יד טימ ןעמַאזוצ

 ,רעטרעוו עטבעלענֿפױא טשרעקָא סרעטכיד םעד טימ ןעמַאזוצ

 ,לּפמץעל ןטימ ןעמַאזוצ

 ,רעטכיד ןטזיילעגסיוא ןטימ

 --- --- -- ביילמערוטש ןטימ ןעמַאזוצ

 ,רעטנענ ,רעטנענ ,רעטנענ ,ָא

 .ןעמאלֿפ ןעגנילשרַאֿפ טלעצעג םעד רעדייא

 ...דוס ןוֿפ דוס ...ןבעל ןוֿפ דוס ...ךיז טגעװַאב דיל ַא ..,גנַאלק א

 -- ןעמאזוצ ריא טימ טצנַאט ,הּכלמ רעד טימ רעטכיד רעד טצנַאט'פ ןוא

 ,דָאהַארַאק א ןיא ןענערב עדייב ןוא
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 רעגיט ַא וצ

 .ןרָאװעג טינ זיא טַײצ יד .ןעזרעד ךיז םעצולּפ ןבָאה רימ

 .ןדע-נ ןוֿפ רעיומ םעד טכַאװַאב טסָאה

 --- ןלַאֿפרעסַאװ ייווצ ריד רעביא

 .לגילֿפ עקידנעמָארטש

 ַײלב ןרעווש ןוֿפ קילב ןַײמ טסָאה ! רעדורב

 .טיוקדלימ רעקידרעַײֿפ ןַײד ןיא ןצלָאמשעצ

 --- ,לציּפש 8 ןָֿאטענּפָא רימ טָאה תונדחּפ

 .ןכוזרַאֿפ ךימ ןלָאז ןּפיל ענַײד ןזָאלרעד טינ

 -- דרע רעד ןיא שיראנ ןגיל וצ טָאטשנַא

 !רעגימ ַא ןיא טלזירעג טולב ןַײמ טלָאװ

 טרעטַײװרעד ריד ןוֿפ ןיב ךיא .טעּפש וצ

 ,לַײמ טנזיוט ןעצ

 ,ןטַאזטינ שילרעטסיוא םעד טרָאװ םוצ קירוצ

 ,ןטַארק ןיא רימ ןעייג -- ַײרֿפ עדייב ןענעז רימ שטַאכ ןוא
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 םזירַאווקַא רענירג
 ןעגנובַײרשַאב עצרוק

 םוירַאװקַא רענירג

 ֹא

 ,לעצ רענעלָאטשירק א ןיא ,ייז רעטניה .ןטארק ענרענייב ןענעז ןיוצ ענַײד --

 ,עקידלוש יד :ןרעטלע ןא ןוֿפ הצע יד קנעדעג .רעטרעוו עטדימשענ ענַײד

 סױרַא זָאל ייז --- לרעּפ עטמסרַאֿפ רעכעב ןַײד ןיא ןָאטעגנַײרַא ןבָאה סָאװ

 ; טייקיבייא ןַײד ןעיוב ייז ןלעוו ,דָאנעג ןרַאֿפ קנַאד א יו .ַײרֿפ רעד ףיוא

 ןעײװָאלָאס יו שלַאֿפ ןרעלירט סָאװ ,עקידלושמוא יד ,ענעי רָאנ

 !ןילּת רעייז רעוו ,ייז גנעה .ןעווענַאש טינ וטסלָאז ייז -- רֿבק א רעביא

 יז ןרעוו --- ןעּפ ןַײד ןוֿפ יצ ,ליומ ןַײד ןוֿפ סױרַא ייז וטסזָאל םיוק לַײװ

 -- !תמא םעד גָאז ךיא יוװ ןלַאֿפּפָארַא טינ ױזַא ןלָאז ןרעטש יד .םידש

 רעקידעבעל ןַײמ ןיא קירוצ ןרָאי טימ ןזָאלעגרעביא רימ טָאה האווצ יד טָא

 ּפָאצ ןגנַאל ַא טימ ,טעָאּפ רעטעקשמורדעצ ַא ,רוחב רעטלַא ןַא ,טָאטשמייה

 טסּווװעג טינ רענייק טָאה'ס .םעזעב רעװעזָאירעב רעשירֿפ ַא יו ,רעטניהַא

 טביירש רע זַא ,טסווועג רָאנ בָאה ךיא .טמַאטש רע ןענַאװ ןוֿפ ,ןעמַאנ ןַײז

 ןיא ןַײרַא ייז טֿפרַאװ ,מ ַא נג וצ ךעלעווירכ עטמַארנעג ןושל-םוגרמ ןיא

 קידלודעג ןוא טכַאדַאב ןוא ,קירב רענירג רעד ייב לטסעקטסָאּפ ןטיור

 לָאז למיה ןוֿפ ןָאילַאטשטַָאּפ רעד ,טרַאװ ןוא עיליוו רעד ייב רֶע טריצַאּפש

 .רעפטנע ןַא ןעננערב םיא

= 

 ,טָארט רעשלַאֿפ ןייא :דלעֿפנענימ א רעביא יו רעטרעוו רעביא יינ --
 טעיליצעגֿפױא טסָאה וד סָאװ ,רעטרעוו עלַא ןוא ,גנוגעװַאב עשלַאֿפ ןייא

 -- ןעמאזוצ ריד טימ ןרעוו טקילֿפעצ ןלעוו ,ןרעדָא ענַײד ףיוא ןבעל ץנַאג א

 ,עדייב רימ ןעוו ,ןטָאש רעכעלבַײל ןַײמ טעשטּפעשעג רימ וצ טָאה ױזַא

 א רעביא טכַאנ ַײב ןגיוצעג ןבָאה ,ןלימטניװ-ןרָאטקעלֿפער ןוֿפ טדנעלבעג
 ןעוועג טלעטשעג זיא סָאװ ,ןַאּפש רעדעי ןַײמ ןוא ,דלעֿפנענימ ןקיטולב
 ןיא קָאװשט ַא יוװ ,ץרַאה ןיא ןָאטעג ץיר א טָאה ,ןבעל רעדָא טוט ףיוא

 .לדיֿפ ַא
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 ,רעטרעוו ןוֿפ ןטיה ךיז לָאז ךיא ,טנרָאװעג טינ רעבָא ךימ טָאה רענייק

 ןרָאװעג ךיא ןיב רעבירעד .ןעמולבנָאמ עקיטלעוונעי ןוֿפ רוּכיש ןענעז סָאוװ
 ןוא .ןײטשרַאֿפ טינ ךיא ןָאק ןליוו רעייז ןוא .ןליוו רעייז ןוֿפ טכענק רעד

 תומחלמ ןריֿפ ייז .טנַײֿפ רעדָא ביל ךימ ןבָאה ייז יצ דוס םעד טינ יאדווַא

 ןוֿפ טגָאלש דלעֿפטכַאלש רעייז .רבדימ ַא ןיא ןטימרעט יוװ ןברַאש ןַײמ ןיא

 קערש רַאֿפ ָארג ןרעוו רעדניק ןוא .ןעניבור ןוֿפ ןַײשּפָא ןטימ ןגיוא ענַײמ

 ...םולח-טוג :ייז גָאז ךיא ןעוו

 ---רימ רעביא ןוא ,ןטרָאג ןיא ןגעלעג ןיב'כ ןעוו ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,ןטסונַא

 ,ןזָאלבנֿפײז ענעדלָאג טימ ךיז ןליּפש רעדניק רעדָא ,ןצנַארַאמ גַײװצ ַא
 רעטרעוו ענַײמ ,ָאהָא .המשנ רעד ןיא גנוגעוַאב 8 טליֿפרעד ךיא בָאה

 ,ייז ןבָאה ,ןוחצנ א ןטלַאהעגּפָא םענייא ַײב ...ןַײרא געוו ןיא ךיז ןבַײלק
 רעטרעוו םוש ןייק סָאװ ,ןעגנוטסעֿפ ןעמענוצנַייא ןסָאלשַאב ,קיטנעק
 סָאװ רַאֿפ ןוא ,םיכָאלמ ַײב ,ןשטנעמ ַײב .טנַאקעג טינ טציא זיב ןבָאה

 רעייז טליּפש ןעמולבנָאמ עקיטלעוונעי ןוֿפ טרוּכישרַאֿפ ? ןרעטש ַײב טינ
 .עיזַאטנַאֿפ

 .ןלַאש ןטיימורט

 .לנייֿפ עקידנענערב יוװ ןעלקַאֿפ

 ,קיזומ ןוֿפ ןעמַאר .סעיניל ייז ןטײלגַאב'ס

 סע ּוװ ,ןיורק א ןיא סױרָאֿפ ןטירעג טָאה סָאװ ,טרָאװ ַאזַא םענייא וצ
 ןלַאֿפעג ךיא ןיב ,ראהרעביײא רעד םיוא טזַײװ ,ןרערט ענַײמ ןעלקניֿפ
 .ינק יד ףיוא
 ןָא ,ןעזרעדיווםוצ ַא ןָא ,טנוזעגיַײז 8 ןָא ,רעביא ךימ וטסזָאל ױזַא --
 וטסָאה טַײצ ןַײמ ןוֿפ ,ןעמַאזצ טרעדנַאװעג רימ ןבָאה ןרָאי ? טינרָאג
 -- ןטלעוו ןעמעננַײא טסייג רעדייא ,ךיז ןדיישעצ רימ רעדייא זיא ,ןסעגעג
 ...ןגָאוּפָא טינ טסעוו זַא טרָאװ א ביג רָאנ ! חשקב ןייא
 ךיז טנייב ןוז יד לַײװ .ןצַאז עגנַאל ןָא רָאנ .טרָאװ ןַײמ ביג ךיא .םיּכסמ --
 .טנורגּפָא ןיא יז טלַאֿפ עגר א זיולב ןוא גַײװצ רעַאלב רעד ףיוא
 !עטיױמ יד ןעז ליוו'כ ---
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 !עז ...רערעַײט רימ זיא טרָאװ ןַײמ .אלימ ,ונ ...גנַאלרַאֿפ ַאזַא --

 .דרע יד ןטינשעגֿפױא טָאה רעסעמ רענירג א

 .ןירג ןרָאװענ זיא'ס

 .ןירג

 .ןירג

 ;לּפענ ַא ךרוד סעלדָאי עלעקנוט ןוֿפ טייקנירנ

 ;לַאג רעטצַאלּפעג טימ ןקלָאװ ַא ןוֿפ טייקנירג

 ; ןגער ַא ןיא רענייטש עקיכָאמ ןוֿפ טייקנירג

 ; ןקירעי-ןביז ַא ןופ טלקַײקעג ,ףייר ַא ךרוד ךיז טקעלּפטנַא סָאװ טייקנירג

 ;רעגניֿפ ןקיטולבעצ סָאװ ,יוט סרעטילּפש ןיא רעטעלבטיורק ןוֿפ טייקנירג

 ַא םורַא דָאהַארַאק ַא ןיא יינש םענעצלָאמשעצ רעטנוא םייקנירג עטשרע

 ; ץללעמילב ָאלב

 רעטנוא ןוֿפ ןגיוא ענירג טימ יז טעז עמ סָאװ ,הנֿבלבלַאה ַא ןוֿפ טייקנירג

 ; ץילַאװכ א

 .רֿבק ַא םורַא טמיײזַאב ,ןזָארג ןוֿפ טייקנירג עכעלרעַײֿפ ןוא

 -רַאֿפ ןיוש זיא טָא ןוא .בַײל ןיא בַײל .ןטייקנירג ןיא ןעמָארטש ןטייקנירג

 ,םוירַאוקַא םענירג ַא ןיא דרע יד טלדנַאװ

 !שינעלמיוו רענירג רעד וצ ,רעטנענ ,רעטנענ

 ענרַאֿפסַאֿפ עקילָאצמוא .שיֿפ יו ָאד ןעמיווש ןשטנעמ :ןַײרַא קוק ךיא

 ןעזעג ייז בָאה'כ סָאװ ,עלַא .םענייא ןיא טלַא-ננוי ןוא .מלַא .גנוי .רעמינּפ

 ; ץנעטסיסקע רענירג ַא טימ טבלַאזעג ייז טָאה טיוט רעד ןוא ןבעל ץנַאג א

 רעקיטֿפול ,רענעדַײז ןימ ַא ןיא ,םוידאווקא םענירג םעניא ייז ןעמיווש עלַא

 .קיזומ

 ! עטיוט יד ןבעל ָאד

 ןוא ,עּפַאמ עשיטסַאלּפ עקיזיר ַא -- טעטש ,רעדלעוו ,ןכַײט ייז רעטנוא

 .שטנעמ ןקידרעַײֿפ ַא ןוֿפ טלַאטשעג ןיא ,ןוז יד םורַא טמיווש ןביוא
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 םענעיורטש ןַײמ ייז רַאֿפ יצ ןוא םינכש ,דנַײרֿפ ,עטנַאקַאב ןעקרעד ךיא
 : טוה

 .ןגרָאמ-טוג ---

 טימ ןיימש ַא טרעֿפטנע םענורב א יו ,ןעלכיימש ענירג טימ ןרעֿפטנע ייז
 .ןעגניר ענעכַארבעצ

 עלַא ןשיווצ ,ןעמיווש ,ןגָאי ,סעלסעוו ענרעבליז טימ ןשטַאּפ ןניוא ענַײמ
 .םינּפ ןייא ןכוז ,ןרעטשינ ייז .רעמינּפ

 --- --- -- םולח ןַײמ ןוֿפ םולח רעד זיא טָא !ןענוֿפעג ,ןענופעג

 ןוֿפ טסענ 8 זיולב ןענעז ןשטיינק יד .ךיא ,ךיא ,ערעַײט ,ךיא ןיב סָאד ---

 ,טֿפַאשקנעב ןַײמ

 ןבַײלב ייז ,ייוו רָאנ .עריא וצ ךיז ןעִיצ ,טולב טימ ץנעֿפַאלרַאֿפ ,ןּפיל ענַײמ

 .םויראווקַא ןוֿפ ביוש רעד ףיוא ןעגנעה

 ןקידנענערב ןוֿפ םעטָא םעד ליֿפ ךיא .ענַײמ וצ ןעמיווש ןּפיל עריא ךיוא
 ,ןדייב ןשיווצ ףלח רעטלַאק ַא זיא ביוש יד .שנוּפ

 ! ןרעה טסזומ ...ריד ןגעוו ,דיל א ןענעייל ריד ליוו ךיא --

 ןבעגעג ריד בָאה ןיילַא ךיא ,דיל סָאד ךיא ןעק ,רעביל ,קיניײוװפיױא ---

 .רעטרעוו יד

 ! ןליֿפ לָאמ ןייא ךָאנ בַײל ןַײד ךיא ליוו --

 ...ביוש יד ,ביוש יד ,רעטנענ טינ ןָאק עמ --

 ביוש ענירנ יד ךיא ץעזעצ טָא ,ןדניװשרַאֿפ דלַאב טעוװ ץענערג יד ,ןיינ ---

 -- -- ֿפָאק ןטימ

 .םוירַאװקַא רעד טצַאלּפעג טָאה ץעז ןטֿפלעוװצ ןכָאנ

 ? לוק סָאד זיא ּווו ,ןּפיל יד ןענעז ווו

 ? ןברָאטשעג ייז ןענעז -- ,עטיוט יד ,עטיוט יד ןוא

 ,ןצנַארַאמ גַײװצ א -- ןביוא ןוא .זָארג -- רימ ןגעקטנַא .רענייק ָאטינ

 ,ןזָאלבנֿפײז ענעדלָאג טימ ךיז ןליּפש רעדניק רעדָא
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 עמַאנַאּפ רענעיורטש רעד ןיא יורפ יד

 לרדח לקנוט א ןיא ןסעזעג ךיא ןיב טייצ-חטיחש רעד ןוֿפ גָאט ַא םענייא ןיא

 ענַײד ןיא" :טױרטרַאֿפ רימ טלָאװ הריש ןוֿפ ךאלמ רעד ךַײלג .ןבירשעג ןוא

 ךיא לעוװ ,ןרעטסַײנַאב ךימ גנַאזעג ןַײד טעוו .הרירב יד זיא טנעה ענעגייא

 ןבָאה טינ וטסלָאז -- טינ אלא ,דרעוװש רעקימַאלֿפ ַא טימ ךיד ןצישַאב

 .?ןייר ןבַײלב טעוװ ןסיוועג ןַײמ ...הנעט ןייק

 ,ריר א .קָאלנ א ןיא גנוצ עקידנעגנעה יד יו לרדח ןיא טליֿפרעד ךיז בָאה'כ

 .ןעננילקעצ דלַאב ךיז טעוו קָאלג רעד ןוא -- לּפַאצ ַא

 .רעמרעוו טקיּפעג ךיז ןבָאה טייקליטש רעד ןיא

 .ריט ןיא ןייברעגניֿפ ַא ןוֿפ פאלק א טרעהרעד ךיז טָאה'ס

 -עג א ןוֿפ רעבליזקעווק יוװ ,ליד ןרעביא ןֿפָאלעצ ךיז זיא טייקליטש יד

 .רעמעמָאמרעט ןטצַאלּפ

 .לגיר םעד ןגױצעגּפָא בָאה ךיא ."ןענערָאװ ליוו דנַײרֿפ ַא ,הנּכס ַא"

 ןייק טינ זיא'ס .ןירעלטעב ַא -- קורדנַײא רעד .יורֿפ ַא ךיז טזַײװַאב'ס

 רעגנוה רעד טגיניק'פ ןעוו ,טיוט ןוא טיוט ןשיווצ עזיוּפ רעד ןיא .עניווָאנ

 יו סרעלמעב םינומח ךיז ןעִיצ ,עירָאלג רעשיטעלעקס רעלוֿפ ןַײז ןיא

 ריא טימ טשַאררעביא טָאה ןירעלמעב יד רָאנ .ןקירעשייה ענעלָאװשעג

 -רַאֿפ טימ טצוּפַאב ,ץמַאנַאּפ ןימ ַא ,טוהרעמוז ענעיורטש ַא :גנודיילק

 ןגיובךנער א -- ענילָאנירק עשידָאמטלַא עננַאל א ;סעקמעזַאּפ עטנקירט

 ןיד א ּפָארַא טגנעה זדלַאה ריא ןוֿפ ; עברָאט ַא טַײז רעד ַײב ; סעטאמש ןוֿפ

 יד ןוא ;ןײבדנַאֿפלעה ןיא לקָאניב ַא םיא ףיוא ןוא לרינש קיזָאלגצרַאװש

 -טולב ענעֿפָא טימ עקיצנַאלג ןבָאר ייווצ -- סעקריקַאל עריא ןוֿפ ןציּפש

 .ןעלבַאנש עטיור

 יד ייב ,טיורב ץעַײרקָא ןא טגנאלרעד רָאנ ,טנערֿפעג טשינרָאנ בָאהיכ

 ,טלמישרַאֿפ ןדנַאר

 שיט ןֿפױא קעווַא טגייל ,טיורב סָאד טמענ ,םױרַאֿפ טירט רָאּפ א טלעטש יז

 : עקוואקוק א ןוֿפ םיטש רעד טימ -- ךָאנרעד ןוא

 ױזַא ביוא ןוא ,ןױשרַאּפ ר עד ריא טנעז טינ תועט ןייק בָאה'כ ביוא --

 .ןעמענ טינ טיורב'ס ךיא לעוו

 םָאד ןוא .רעקיטנַאה ןַײז ךַײא טעוװ ,עקנימומ ,ןצעזוצ ךיז טנָאק ריא --
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 בָאה טיורב רעדנַא ןייק ,טרָאװ ןַײמ ףיוא רָאנ .למיש עקַאט ,ץי ? טיורב

 .הלח ןסע וצ ןבעלרעד ךָאנ טע'מ .טינ ךיא

 ךיז ךיא ץעז ןיײלַא ןוא טערובַאט ןקיצנייא םעד ױרֿפ רעד זַײװ ךיא ןוא

 .ןגעקטנַא ,לשיט ןֿפױא

 םינ ענילַאנירק יד יז טבײהרַאֿפ -- ,תונמאנב ,ךיא ןיימ סָאד טינ ,יוא ---
 זיא --- .מערובַאט ןֿפױא ךיז טצעז ןוא ,ןירעצנעט ַא יו ,ןשטיינקוצנַײא
 ? םייקיניילק ַא ןגערֿפ וצ טביולרעד

 רימ וצ טינ טֿפרַאד ריא .עקנימומ ,טייקיניילק א זיא טייקיניילק ַא --
 ,סעקשטנעה ןייק

 טָאה רעוו .ייז ףיוא טניט רעד שירֿפ ךָאנ .ריּפַאּפ םנגיוב ןגיל טָא --
 ? ןבירשעג

 ,..ךיא ---

 ? רעבַײרש ַא ריא טנעז --

 | .רעבַײרש ַא --
 ןעּפַאק ןעמענ עריא ןשטיינק עלַא ןוֿפ -- ןעלקניווגיוא יד ןוֿפ זיולב טינ

 ,ןגער ןווָאיַאמ 8 ךָאנ לּפענ ַא יו ,טײקשירֿפ עקידנעלכיימש ,עזָאר ַא .ןרערט
 .המשנ ריא ןוֿפ סיױרַא טילב

 יד רַאֿפ ,ץרַאה'ס ןסינסיוא רימ טזָאל דניצַא ןוא .טוג זיא ױזַא ביוא --
 .ןרָאי טימ ןלָאצַאב רעטשרעבייא רעד ךַײא טעװ ןטונימ

 ןוא ןעגנומייזאב ענרעבליז טימ עלעכיט זָאר ַא לברַא ןוֿפ סױרַא טיצ יז
 יז ןוא .םוֿפרַאּפ ןטלַא ןַא ןוֿפ הסיסג יד -- עלעכיט ןוֿפ .ןּפיל יד טרירַאב
 : טלייצרעד

 טָאה רעגניז .י .י רעבַײרש רעד .יקסנַאנזָאּפ עיצילעֿפ זיא ןעמָאנ ןַײמ ---
 רַאנ .שרעדנַא ןעזעגסיוא ךיא בָאה לָאמ ַא .ןַאמָאר א ןיא טקיבײארַאֿפ ךימ

 .קיטכיוו טינ זיא סָאד

 ,רילָאק-עװַאּפ ןטנוב ַא ןוֿפ עלעכיט ַא ךָאנ לברַא ןטייווצ ןוֿפ סױרַא טיצ יז
 ןוא ןגיוא יד רעטנוא טײקטכַײֿפ יד ּפָא טשיוו ,חיר-םוֿפרַאּפ רעדנַא ןַא טימ
 : רעטַײװ טלייצרעד

 ןירעלטעב יד טינ ,עטייווצ א זיא'ס ןגָאז רימָאל ,עיצילעֿפ יד טָא זיא --
 ןַאמ ריא --- טסייה'ס .עטרשוע ןַא ןעוועג לָאמ ַא ,ךַײא ןבעל ָאד טציז סָאװ
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 .ןענישאמבעוו רעטרעדנוה ,ןקירבאֿפ ןַײנ .רענָאילימ 8 ןעוועג זיא ץַאנניא

 .טָאטש ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד טניווועג טָאה ןצַאלַאּפ ענַײז ןוֿפ םענייא ןיא

 -- -- לַאגוטרָאּפ ןוֿפ לופנָאק-ןרע ןעוועג רע זיא םעד רעסיוא

 .םערעווילג ענירג ןוֿפ טכיל ןטימ ןשמיינק עריא טכַײלַאב גנַאגרַאֿפנוז רעד
 -טלַא ןַא ןוֿפ עימומ ַא יו םיוא טעז ןוא רענעּפמורשעגנַײא ,רעניד טרעוו יז

 ,ןיסעצנירּפ רעשיטּפיגע

 טָאה'מ .טינ ךיוא עילימַאֿפ ןַײז ,טאהעג ביל טינ רענייק טָאה ןצַאנגיא ---

 םינ טכַײל ױזַא רָאט עמ .רשֿפא ,ונ .ּפָארטנַאזימ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג םיא

 זַײוװדניק טָאח רע .חביס ַא טאהעג טָאה טֿפַאשדנַײֿפנשטנעמ ןַײז .ןטּפשימ

 ןיא ןרָאסעֿפָארּפ עטסערגנ יד ןוא לּפעט םענעמייל 8 יוװ זָאנ יד ןכַארבעצ

 ַא ןָאטנָא טזומעג רע טָאה .ןּפעלקֿפױנוצ טנָאקעג טינ ןכָאה טלעוו רעד

 ןוֿפ םיטש יד ןרָאלרַאֿפ רע טָאה םעד תמחמ .ענעמונ א ,זָאנ עטלעטשענגוצ

 ןריובעג טשרע ןא יו ,ןיד וצ ןיוש ,ןידךיד טדערעג טָאה ,ליבצנַאמ ַא

 .עלעצעק

 ןַײז רַאֿפ ,טײקכַײר ןַײז רַאֿפ טינ ןוא .טַאהעג ביל ָאי םיא טָאה עיצילעֿפ

 "עג טָאה רע .ןבַײײרש ןַײז רַאֿפ טַאהעג ביל םיא טָאה יז ,ןיינ ,גנומענַאב

 ...ןֿבויא ןגעוו עמעץעָאּפ א שילױּפ ןיא ןבירש

 ,זָאנ ענעמונ יד ןָאטסױא רע טגעלֿפ ,טעניבאק ןיא ךיז יב טכענ יד ןיא

 ןוא .ןַײרַא גָאט ןלעה ןיא זיב ןבַיײרש ןוא ןעמעטָא ןענַאק רעַײרֿפ לָאז רע

 םינ זיא'ם ,ןיינ .טלעוו רעד ןיא עטסכעלקילג יד ןַײז טנעלֿפ עיצילעֿפ

 טלעֿפעג טָאה ןענָארַײב ! ןָארַײב ,ענַיײה זיא'ס ,טנַאקירבַאֿפ רעד יקסנַאנזַאּפ

 ןַײז ןוֿפ םעָאּפ רעטסערג רעד ןעוועג םינ רע זיא ,ונ -- םוֿפ לקיטש ַא

 ...זָאנ לקיטש א טלעֿפ םיא סָאװ יקסנַאנזָאּפ ךיוא ױזַא ? טרעדנוהרָאי

 ןַײמ ןוֿפ קָאלג םענרעּפוק םעד ןסיורד ןוֿפ טילנעצ גנַאגרַאֿפנוז רעד

 ,רעֿפעשַאב ןַײז וצ טלגָאװ דניק ןטלַאהַאב ַא ןוֿפ ןייוועג סָאד ,למעדייב
 ; ןלייצרעד ןיא טלַאה עמַאנַאּפ רענעיורטש רעד ןיא ױרֿפ יד ןוא
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 רעטילּפש ַא .לדער'ס ןָאטענ יירד א ךיז טָאה גָאמ-המחלמ ןטשרע ןיא --

 יד ןכיוהסיוא ןַײז רַאֿפ .ּפָאק ןיא ןצַאנגיא ןֿפָארטעג טָאה עכמָאב ַא ןוֿפ

 ,קרעוו ןַײמ ןעװעטַאר וצ עז ,ערעַײט ,עיצילעֿפ :ןרױװשרַאֿפ רע טָאה המשנ

 --- -- -- אבה-םלוע ןוא הזה-םלוע ןַײמ .ןבעל ץנַאג ןַײמ זיא םעד ןיא

 ,טַאמש רעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא עיצילעֿפ זיא טנַאה ןיא עקזילַאװ ןייא טימ

 םוימסָאק ריא ןוא ןטנעמיד לטניב ַא ,ןֿבויא ןגעוו עמעָאּפ יד -- קינייװעניא

 טימ טנעקַאב ךיז טָאה יז ןעוו ,לַאבנקסַאמ ןֿפױא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ

 רעביא לֿפיש א ןיא ץענערג עשיווטמיל יד ןצרַאװשרעביא םַײב .ןַאמ ריא

 -נײרַא זיא עקזילַאװ יד ןוא טרעקעגרעביא לֿפיש סָאד ךיז טָאה ,ךַײט 8

 ןוא גערב םוצ ןעמּווװושרעד עיצילעֿפ זיא סנ ַא ךרוד .רעסַאװ ןיא ןלַאֿפעג

 עכעלטע ךיז רע טָאח ,ןטנעמיד עריא ןגעוו רעריֿפץענערג םעד טלייצרעד

 .עקזילַאװ יד ןנױצעגסױרַא ןוא רעסַאװ ןרעטנוא טקנוטעגרעטנוא לָאמ

 ןעמ טָאה ױזַא טדערעגּפָא רעיורֿפ טָאה'מ יוװ ,רעױּפ רעכעלרע ןא ןעוועג

 -- יז ןוא ,ןטנעמיד עלַא ןעמוקַאב טָאה רע :טליימעצ רעטעּפש ךיז

 ןגָארטעג טָאה יז סָאװ םויטסָאק םעד ןוא ,קרעוו ןַײז ,טייקיבייא םסנַאמ ריא

 ךיא םיא טנָארט עיצילעֿפ ,ןעז םיא טנָאק ריא ...לַאבנקסַאמ ןֿפױא

 ,,,טיומ ןוֿפ לַאבנקסַאמ ןֿפױא ןצנַאט םיא ןיא ליוו יז ...רעטציא

 לעמש ַא םעצולּפ ךיז טגנַאלרעד עמַאנַאּפ רענעיורטש רעד ןיא ױרֿפ יד

 ,לַאבנקסַאמ ןשילמיה םענעי ףיוא ,לָאמ ַא יו סנארעוװער ַא טכַאמ ןוא ףיוא

 ,טלקנומ םינּפ ריא ,ןגײבּפָא טינ קירוצ ךיז ןָאק יז ?ןעשעג זיא סָאװ רָאנ
 רענעיורטש ריא ןוֿפ ןדנַאר יד ףיוא ןוא ריּפַאּפ טנערבעגכרוד יו ךיז טעינימ
 .סעקמץזַאּפ יד ןקיטולב ץעמַאנַאּפ

 ,ןצרַאה ןרעטנוא קיווצ ַא .טינ ףרַאד ןעמ ,רעסַאװ ןייק טינ ףרַאד ןעמ ---

 --- רוציקב ןכַאמ לעוו'כ ,ָאי ? רימ ןטלַאה ּוװ ,טײקשירַאנ ַא

 ןעמוקַאב טָאה לוק ריא ןוא לקָאניב ןטימ טקוקַאב ךימ קידנעייטש טָאה יז

 : רעדָא ןֿפ ריא ןיא טצַאלּפעג טלָאוװ'ס יוװ ,גנַאלק א

 טַײצ א ןעוועג .ױזַא רָאי ַא דלַאב ןיוש .ןירעלטעב א ךיא ןיב דניצַא --

224 



 רעדעי רַאֿפ ןוא שיזעגוטרָאּפ ךעלדיימ ייווצ טימ טנרעלעג בָאה'כ ןעוו

 ןדנוװשרַאֿפ ןענעז ךעלדיימ יד טניז רָאנ .לֿפָאטרַאק ייווצ ןעמונעג עיצקעל

 .רעזַײה יד רעביא ייג .שיזעגוטרָאּפ ןענרעל וצ ןעמעוו טימ טינ ךיא כָאה

 ַאזַא ןעניֿפעג טלָאװעג בָאה ךיא .טיורב לקימש ןבילוצ זיולב טינ רעבָא

 ןוֿפ קרעװרעטסַײמ סָאד ןבענרעביא םיא ןוא ,רעביירש ַא ,ריא יו םענייא

 ,ןעיצ טינ גנַאל ןיוש לעװ ,שטנעמ רעביל ,ךיא לַײװ .ןַאמ ןרעַײט ןַײמ

 טעוו ריא זַא ,טנַאה א םיג ..ךעלדיימ ייווצ יד ןענעגעגאב ןייג לעוװו

 ךָאנ ןוא ,ןריּפַאּפ ענעגייא ערעַײא יוו ױזַא ןֿבויא ןנעוו עמעַאּפ יד ןטיהסיוא

 ..! טנַאה א טינ ...ןיילא ךָאד ריא טײטשרַאֿפ -- המחלמ רעד

 ךיז טָאה רעגניֿפיַאנַאיּפ עלעדייא יד טימ טנַאה עטכער עקינייב ריא ןעוו

 א עברָאמ ןוֿפ ןגױצעגסױרַא טנַאה עקניל יד טָאה ,רענַײמ ןיא ןסָאלשעגנַײא
 -רַאֿפ ןבעל שיט ןֿפױא טגײלעגקעװַא ןוא טַאמרַאֿפענעשעק ןיא ןָאילורב

 .מיורב ןטלמיש

 םינ טָאה רע .ןעגנולקעצ ךיז קַאלג רעד טָאה --- ּפָארַא זיא ױרֿפ יד זַא
 ,ןשטנעמ עטלַא ןוֿפ טייקמומש יד .טייקמוטש יד ןטלַאהסױא רעמ טנָאקעג
 .ןסַאג יד ןיא טּפַאכ ןעמ סָאװ
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 ךעלטנעה עשרעדניק

 -ץלדָאי םעד ףיוא .רעלעק ַא ןיא ביוש ענערױרֿפרַאֿפ ,עקיצנייא ןַא --- --

 םַײב יו ךעלטנעה עשרעדניק ייווצ ןוֿפ קורדּפָא רעד --- ביוש ןוֿפ דלַאװ

 ןיא ןוא ןסיורד םעד ךעלטנעה יד ךרוד טקעלּפטנַא דלאו רעד .ןענכוד

 .רֿבק ןיא תמ א יו ןוז יד ןַײרַא טלַאֿפ רעלעק

 ,בורנצלַאז א ןיא יו ןרעצמילג ןוא יינש ןקירָאה טימ ןגױצַאב ןענעז טנעוו יד

 ןוא רעגעלעג ַא ןוֿפ סעטַאמש ענעֿפרָאװעצ -- ,לקניוו א ןיא ,דרע'רד ףיוא

 ןעיױרטש ענעטלַאהַאב סױרַא ןעקניוו ,ןייצ ענעדלָאג יוװ ,ייז ןשיווצ

 הנמלאה סוֿפדב החנמ-ןברק רעטֿפירטרַאֿפ ,רעקיד ַא -- סעטַאמש יד ףיוא

 ...םָאר םיחאהו

 8 ךַײלג ,טכיל ענעסקַאו ,עטרעווילגרַאֿפ ַא -- דמאז ּפָאט 8 ןיא ,ייברעד

 ,לבָאנש ןטיוט ַא טימ ץרַאה סָאד ןקיּפ ךיז טלָאװ לנױֿפ

 ףיוא ךעלטנעה עשרעדניק יד ןוֿפ קורדּפָא םעד ןשיווצ ,רעלעק ןטימ ןיא ןוא

 ּפָאק 8 -- רעגעלעג ןוֿפ סעטַאמש יד ףיוא החנמ-ןברק םעד ןוא ביוש רעד

 ןֿפױא לַאשזניק א יוו קעלֿפ םענרעבליז ַא טימ ,דרעֿפ א ןוֿפ רענעזדנַארב ַא

 .רָאמרַאמ ןצרַאוװש ןוֿפ ןגיוא עטקיבײארַאֿפ ,עטלַאק ןוא ,ןרעטש

 : ביוש ןוֿפ ךעלטנעה עשרעדניק יד ןדייר סע ןוא

 .טקַאהעגּפָא ךיד ןבָאה רימ טינ זדלַאה ןקידעבעל ןוֿפ .לחומ ַײז ,ּפָאק רעביל

 עקטַאי א ןיא ךיד -- ׁשַא ןיא ןלַאֿפעצ ךיז ןענעז עטצעל ,עטצעל יד ןעוו
 ןיא טּפעלשרעד ,לטנַאמ ןדמערֿפ ,ןגנַאל א רעטנוא ,עילָאװַאּפ ןוא ,ןענוֿפעג

 רעד ףיוא דניצַא וד יוו טנלע .הנקז ַא ןקיטעז טלָאװעג -- ריד טימ .רעלעק

 .טכיל עקידנענערב ַא -- םנּפָאקוצ .לקניוו ןיא ָאד הנקז יד ןגעלעג זיא דרע

 ןריױרֿפרַאֿפ ןַײד ,הנקז יד ןלַאֿפַאב ייז .טניה .טניה .טניה -- םעצולּפ רָאנ

 ןבָאה רימ יו ,יוא ...ןרעהעג רימ ןכלעוו וצ עלעגנִיי םעד ןלַאֿפַאב .שיײלֿפ

 ,דלַאװ ןטײנשרַאֿפ םוצ ,ןגיוצעג ךיז ביוש רעד וצ ...ןֿפלעה םיא טלָאװעג

 ..? רימ ןענעז ּוװ ,רימ ןענעז ווו ןוא

 עקיזַײא יד ךיז ןצלעמש --- ןלייצרעד ביוש ןוֿפ ךעלטנעה עשרעדניק יד ןעוו
 ןַײז .טיוה ןַײז םרעוו קידמעטָא ,קיצנַאלג .ּפָאק םענעזדנָארב םענוֿפ סנּפַאצ
 ןצרַאװש ןוֿפ ןגיוא יד ןיא ןוא .קָאל ַא יו רעטנורַא טלַאֿפ רעוא רעקניל
 .ןרערטמ ךיז ןזַײװַאב רָאמרַאמ
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 עטֿבויא יד

 ענעגיובעצ ןוא ךעלרעטצנעֿפ-ןטַארק ןוֿפ ,ןטסענ עקימייל ענעלַאֿפעצ ןוֿפ

 -סיוא טימ רעדניק -- תומש עקידנענערב גנַאגרַאֿפנוז םוצ ךיז ןעִיצ ןריט

 ןוא ףיוהלוש ןפיוא ןריובעג ייז טלָאוװ ןוז יד יו --- ךעלטנעה עטקערטשעג

 .ןעמאמ רעייז וצ קירוצ ייז ןרעטַאלֿפ דניצַא

 ערעייז רעביא ייז ןזָאל ,ןקלָאװ א רעטניה רעדניק עריא טלַאהַאב ןוז יד זַא

 רעד ןוֿפ עירעלַאנ רעד ףיוא -- עשזַאס עטילגעגכרוד -- ןרערט עצרַאוװש

 | ,לושטַָאטש

 עקידנעגנעה רעביא דימַאריּפ ַא ןיא ןביוהרעד ,עירעלַאג עקידנרָאג-ייוװצ יד

 -ץגסיוא טָאה יז יו עקיבלעז יד טינ זיא ,סעקלּוװַאז ןוא ךעלסעג ןוֿפ ןענַיור

 ,דימּת ןעז

 ! רעלדָא ןֿא רעביא רעלדָא ןַא ןיא עירעלַאג יד טלדנַאװרַאֿפ זיא דניצַא

 טסורב עָאלב ַא ןוא היח א ןוֿפ ּפָאק ַא טָאה סָאװ ,רעלדָא רעטשרעבייא רעד

 יד טימ ןסיבעגנַײא זיא ,ןזיור ןשיווצ לַאוװק ַא יוו ,לגילֿפ ץנרוּפרוּפ ןשיווצ

 ,ןטשרעטנוא םעניא סיֿפ ענעזדנַארב ריֿפ ענַײז ןוֿפ לגענ

 א ַײב ּפָאק רעד יו זיא ּפָאק ןַײז םָאוװ ,רעלדָא רעטשרעטנוא רעד ןוא

 --- לגילֿפ ץענַײז ןוא ,זדלַאה םורַא גנַאלש רעקידנעשטשילב ַא טימ ,ךאלמ

 רענעגיובעג א טייטש --- טנורגּפָא ןַא רעביא ןזדלעֿפ עקידרעביאנגעק ייווצ

 ןוֿפ טקאהעגסיוא סענָאלָאק -- םיֿפ ןעצ ענַײז .לושטָאטש רעד רעביא

 ,לגילֿפ ערעווש יד רעטנוא ךיז ןעלקַאװ -- ץלַאז

 םעד ףיוא ,רעלדָא ןטשרעבייא םענוֿפ סיֿפ ענעזדנַארב יד ַײב ,ןביוא

 .עלעשטנעמ ןטלַאהַאב א ךיא עז ,טסורב רעָאלב ןַײז ןוֿפ טנורגרעטניח

 ? ןטסיב רעוו ,עלעשטנעמ ---

 ...ךעלסעג יד ןוֿפ רעלָאמ רעד ,רעש לקנַאי רעלָאמ רעד ןיב'כ --

 ,טנווַײל ַא ןגעקטנַא רע טייטש עקרַאנירַאמ רענעטעמַאפ ,רענירג ןַײז ןיא
 - יז זיא קיצנייא .זירַאּפ ןיא טלדנַאהעגנַײא לָאמ א רע טָאה עקרַאנירַאמ יד
 ןוא םַאג ןיא ןלעטשּפָא ךיז ןגעלֿפ ןשטנעמ .טָאמש רעזדנוא ןיא ןעוועג
 יז רֶע טָאה לקעה םענעשעמ ןסיורג 8 טימ .טייקנייש ריא ןרעדנּוװַאב
 יד יו טעינימעג ךיז ןבָאה ןבלַאֿפ עריא .לגרָאג ןַײז ַײב טעיליּפשרַאֿפ
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 סענעשעק ענעדײשרַאֿפ קילדנעצ ַא טגָאמרַאֿפ טָאה יז .עווַאּפ ַא ןוֿפ ןרעדעֿפ

 .ןטָאנקָאלב ןוא סרעַײלב ,ןעלזדנעּפ טימ לוֿפ

 טימ טקעדַאב ,ענעלָאװשעג א עקרַאנירַאמ יד םיא ףיוא טגנעה רעטציא

 רעד ןוא .ןגָארטעג יז טלָאװ ןָאה ַא רָאנ שטנעמ ןייק טינ ךַײלנ ,למיש

 ,ףלח ַא יו סיוא טעז ,ןייצ ענַייז ןיא טלַאה רע סָאװ ,לזדנעּפ

 וָאנ רעד רעביא זיב טלקוּפעגסױא ןענעז ןגיוא עקידרעסַאװ ,עקַאסַאק יד

 .ןעמַאווצ ייז ןסילש ןרערט עכעלרעדירב ייווצ ןוא

 ,טנווַײל ןֿפױא ָאד ,ךעלסעג עטמירקעצ יד ףיוא ַאד ,רעלָאמ רעד ,טקוק רע

 טעז עירעלַאג רעד ףיוא ךיז טלַאהַאב רע טניז .ןגיוא ענַײז טינ טביילג ןוא

 .ןטיבעג ךיז טָאה טלעוו ןַײז יו לָאמ ןטשרע םוצ טנַײה רע

 עשרעלַײק יד ּווו ,ָאד ןוא ? רעטסיולק א ןזָאלבעגסױרַא ןגנעקטנַא טָאה רעוו

 ? שוטַאר רעד טמוק יוװ ,ץקמאי

 ? ףיוהלוש ןטיוט ןֿפױא סענרעטמַאל יד ןדנוצעגנָא טָאה רעוו

 טמוק יאמלה ןוא ?זילק סנוָאג םעד הליקס טמוק ,וינעטַאט ,לָאסכַאנ

 ? רעיומ ןֿפױא עלעמייב םעד הֿפרׂש

 ,ןטיבעג םינ ךיז ןבָאה ןקָאטשניר יד זיולב

 ...םולב ןוֿפ ןצנַאלג ! ךיוא ייז

 יצ םיא ןיא ,תמא רעד זיא ּוװ .טנווַײל םעד ןרימשרַאֿפ ליוו רעש לקנַאי

 ? ןסיורד ןיא

 ? ַאה ,ערטילַאּפ ןַײז קידלוש רָאג זיא רשֿפא ןוא

 ןטימ ןיא .רעטסַײמ ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא עלעדיֿפ א ןעזעג לָאמ 8 טָאה רע

 .ןעניוטש ןיא טלַאה ןוא טניומש םלוע .ןעגנַאלק יד ןרױלרַאֿפ ,יוא --- ןליּפש

 יד רעטנוא עינָאֿפָאלַאק ןוֿפ ביוטש רעד יו ,ךיילב זיא רעטסַײמ רעד

 ,םלוע רעֿבושח :טגָאז ןוא רעיוא ןַײז וצ רע טנייל דלַאב רָאנ .סענורטס

 ןלעטשֿפױא ךיז טעב ךיא .המשנ יד טכיוהעגפיוא טשרעקָא טָאה עלעדיֿפ'ס

 ,דוֿבּכ ןבענּפָא ןוא

 ,טבעל יז ,טבעל יז .ערטילַאּפ רעד וצ רעוא ןַײז וצ טגייל רע
 ןלַאֿפ ,רָאה ענַײז ףיוא ןלַאֿפ ,תומש עקידנענערב יד ןוֿפ ,עשזאס ךעלננעה

 ,טנווַײל ןֿפױא
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 םיא ןיא ךַײלג ,לזדנעּפ רעד .לזדנעּפ םעד ןייצ יד ןוֿפ פַאכ 8 רע טיג דניצַא

 .ןברַאֿפ טגנילש ןוא טגנילש ,רעלטסניק םענוֿפ רעגנוה רעד ןַײרַא טלָאװ

 ,רעשירֿפ ,רעגנוי רעד ןוֿפ .יינש ןקעלֿפ יד טנווַײל ןֿפױא ןדניװשרַאֿפ סע

 .הנקז ַא רעטלוב ץלַא סױרַא טילב דרע רעקידענפעוו

 טבעל ,רעדיוו יז םבעל טָא .עקירעי-קיצכא יד ,ןעזעגסיוא יז טָאה ױזַא

 יד .ךעלעּפענק ענעלַאטשירק טימ דיילק עקידתבש עצראווש ַא !רעדיוו

 ליונק ַא -- םינּפ סָאד .ךלימ ענערױרֿפרַאֿפ יו ,סַײװ קידנעלב ,םַײװ רָאה

 .ןילּפ ,וילּפ .סעקשטיר עקידגנילירֿפ ןעלּפַאצ ייז ןיא .ןשטיינק ענרעבליז

 .ןטענגַאב עטלַאק ןיא ךעלעזעה טֿפרַאװ .ןוז יד טצנַאט סעקשטיר יד ןיא

 דנָאלב א קישטנַארַאב טגָארט ,ןגיבעג עקשטעּפאק 8 ,הנקז יד ןוא
 -- --= עלעדיימ

 .ודלאה ןטעליוקעג א טימ ןעמיוק א .רעמינּפ .רעמינּפ -- חנקז רעד רעטניה

 ןרעביא רעיוט רעד ןוא .רעטצנעֿפ ַא ןטֿפול רעד ןיא ךיז טקוב ינק ןייא ףיוא

 ןצראוש א טימ זיא ,הנקז יד ךיז טגעװַאב סע ןכלעוו רעטנוא ,לסעג

 .טלַאּפש

 יד ,ןעזעגסיוא יִז טָאה יוזא ,עי .רעטניהַא ןַאּפש ַא טכַאמ רעש לקנַאי

 ? טלעֿפ סָאװ ,אחה ...זיולב טלעֿפ סע ,עקירעייקיצכא

 ףיוא רעביא ךיז ןסיג .רעמ טלקוּפעגסױא ןרעוו ןגיוא עקידרעסַאו ענַײז

 .םינּפ ןַײז טקעדַאב טיײקזָאר עקידלמעלֿפ עפסאנ ַא .ערטילַאּפ רעד

 שַאר-לש םעד ...ןרעמש ןֿפױא שָאר-לש א טימ ..ןעגנַאגעג זיא הנקז יד

 ...קָאטשניר ןוֿפ ,דרע'רד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא יז טָאה

 !שָאר-לש םעד לָאמ ,רעלָאמ ַא טסיב ,לקנַאי ---

 ; םיור לצירּפש א ןיא ,ןרערט ענעלַאֿפעג יד ןיא לזדנעּפ םעד טקנוט רע

 ןיוש טנַאּפש ,קישטנַארַאב עלעדיימ רעדנַאלב רעד םימ ,הנקז יד ןוא

 עלעביטש ןיילק ַא טימ ,ןטענגַאב ןשיווצ ,רעיוט םענעטלָאּפשעצ ןרעטנוא

 .טָאנ טניוװ סע ּוװ ,ןרעטש ןֿפױא
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 ...דליב סָאד ןסייה טעװ ױזַא ,עט ֿבויא יד --

 ייווצ .בייה ַא ךיז ןביג סרעלדָא עדייב .עירעלַאג יד רעטיצ ַא טגנַאלרעד'ס -

 מימ ןעמאזוצ ,רעש לקנַאי רעלָאמ ןטימ ןעמַאזוצ .לגילֿפ עקידמערוטש רָאּפ

 ןענירטנַא ,לסעג ןטימ ,רעטצנעֿפ ןקידנעינק ןטימ ןעמַאזוצ ,עטֿבויא רעד

 .ןקלָאװ ןקידנצילב ַא ןיא סרעלדָא יד
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 עדנילב עלַא ןוֿפ עטצעל יד

 ,קינייוועניא ןבעל ייז .ןעמעלַא ַײב ווו ָאד טינ טשיײלֿפרַאֿפ ןענעז ןניוא עריא

 .ךעלעדענ עשיטענגַאמ ייווצ --- םינּפ רעדנוזַאב ַא ןיא

 יו ןרילָאק ,ןטָאש ןוא ןוז ,ןגַײװצ עקידנעילב וצ-ךעיצ ךעלעדענ יד טָא

 ןדנילב ריא ןוֿפ םינּפ סָאד ,רקיע רעד ,ןוא רעמינּפ ,ןרעדָא עקידנּפַאלק

 .ןטבילעג

 -דנילב ענרענייטש רעייז ןוא טכענ ייווצ יו טנגעגַאב ךיז עדייב ןבָאה ייז

 .ןעקנוֿפ ןנָאלשעגסױרַא טָאה טייק

 רעביא טכַאנ ַײב טרעמעלק ,ןגער ןיא ביוש א ןוֿפ םינּפ א טימ ,רע זַא ןוא

 רע טליּפש ,גנירעה םענרעבליז א ןֿפרַאוװּפָארא םיא לָאז הנֿבל יד ,ןרעיומ

 ןימ א ,ןוגינ ןקידנגָאנ ַא טליּפש ,לָאיֿפַײֿפ ןקידהשורי ןגנַאל ןַײז ףיוא

 ןוֿפ לגיּפש םעניא ןטבילעג ריא טעז ,למעדייב ןיא ,יז ןוא ,היוול עשלניײֿפ

 .ןעגנאלק ענַײז

 םעד ןגױצַאב טָאה עשזַאס עביוט א .טרעקעגמוא טינ ךיז רע טָאה לָאמ ןייא

 !רעדנילב רעד ןיא ןַײרַא טלָאװ טייקדנילב ַא ךָאנ יו --- יז ןוא ,לגיּפש

 -עדענ עשיטענגַאמ יד .ןטָאש ןַײז ןוֿפ ערוילעוועש יד .ןטָאש ןַײז טּפַאט יז

 ...וצ םינ םיא ןעִיצ ךעל

 !ןטיוט ַא ןיא רעפעמ ַא טקַאהעגנַײרַא טָאה ץעמע

 ןקידמעדיוב םעד רעכיא ןזַײרק -- ןעניב עקידנעשזושז ןעצ -- רעגניֿפ עריא

 .שא רעסַײװ יו טנערבעגרעביא זיא טֿפול יד ווו ,ללח

 ! רעטסעווש ,םוק --

 ןרעטנוא ךוב א ,עטעקַאנ בלַאה ַא ,רעטסעווש עקידנעעז ,עניילק ריא

 ןקידרעמיש ןוֿפ סױרַא טלַאװק ,רעש ענעֿפָא ןַא יו ךעלּפעצ ייווצ ,םערָא

 .טנאה ןיא עלעּפמעל א טימ לקניוו

 לָאמ ןייק ,טצנַאטעג טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא ,ןצנַאט סיוא ךימ ןרעל --

 .ןבעל ןיא טינ

 .עקלעב 8 ףיוא ןעגנעה טבַײלב --- גיוא ןייא טימ ץעווָאס ַא -- לּפמעל סָאד

 .רעטסעווש ייווצ יד ןצנַאט ,גיוא ןקיטולב םענוֿפ ןַײש ןיא ,םיא רעטנוא

 ...היוול עשלגיײֿפ יד ,לָאיֿפַײֿפ רענעדנוװשרַאֿפ רעד ייז טיילגַאב'ס
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 ויא טָאג יצ ןעז ליוו ךיא ,ןײלַא ךימ זָאל דניצַא ,ערעַײט ,קנַאד ַא --

 .רעדנילב א

 .געז 8 ןליֿפרעד םַײב טסענ א יו ,למעדייב סָאד ךרוד טמענ רעטיצ ַא

 רעגניֿפ עקידנעשזושז יד ,לּפמעל םוצ עילָאװַאּפ טנענעג עדנילב יד ןוא

 ,לדיילק ריא ,ּפעצ עריא ןיסָארעק ןטימ ןצענַאב ,רוטּפַאק םעד ּפָארַא ןעיירד

 .רעַײֿפ טימ ץיײלֿפ 8 טוט גיוא סעוװָאס רעד ןוא

 .ןוז .ןוז .ןוז -- רעטסַײג ןוֿפ ןלייח יוו ךעלסעג רעביא
 ןעניֿפעג סָאװ ,םיתמ ןיא ןוז .רעמינּפ ןיא ןוז .ןביוש עטרישזַאדנַאב ןיא ןוז
 ..טיױמ םעד טינ

 ךיז ןרעניײברַאֿפ ,ןליֿפָארּפ ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ענעטלַאּפשעצ ,ןשטנעמ
 ,ץנַאט ריא ןוֿפ ןַײשּפָא ןקיזיור םעד ַײב רעדיוו

 ריא טימ ןָא טדניצ ,ןגיוא עקידרעַײֿפ ןיא סיוכרוד ,עדנילב יד ,ןילַא יז ןוא
 ; םנקלָאװ יד ןָא טדניצ ,טָאטש יד ןָא טדניצ ,ךעלסעג יד ץנַאט
 ..!רעַײֿפ ןַײמ וצ םענ ,טָאג ןַײמ ,דנילב וטסיב --
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 סנעמיוק ייווצ ןשיווצ

 ןענַור יד וצ הנֿבל יד קיטסַאה טמיווש המודה-ךאלמ ןוֿפ ןורּכז רעד יו

 .םנעמיוק ייווצ ןשיווצ ןעגנעה טבַײלב ןוא סָאג רעצרַאװש ַא ןוֿפ

 טולב ץרַאוװש יו ,ןרעדָא עריא ןוֿפ סױרַא ןלַאװק סנטָאש עקידנדיז ,עגנַאל

 .ןעיינש יד ,קורב ןזיב ,ךיז רעטנוא ןצלעמשעצ ןוא ,דרעֿפ טעגרחרעד ַא ןוֿפ

 ַא ןופ עקשטַאק עדליוו א יוװ ,ןעמיוק ַא ןוֿפ ךיז טקעלּפמנַא שטנעמ ַא

 :רעסַאו ןלעקנוט

 !על--עד---נייש ---

 :רעטייוצ ַא סױרַא טכירק ,סָאג טַײז רעדנַא רעד ףיוא ,ןעמיוק םענוֿפ

 !עק--לַאצ ---

 .ןבעל ןזומ רימ ,עלעדנייש ---

 ? םנעמיוק יד ןיא רימ ןעייטש רעדָא רימ ןגיל גנַאל יו .עקלַאצ ,עי ---

 ?עלעדנייש ,טלַאק ריד זיא .הנֿבל עטירד יד לּכה-ךס ,גנַאל טינ --

 ַא יו עשזַאס יד רימ ףיוא סיוא םעז טכַײלַאב הנֿבל יד זַא ?טלַאק --

 ןיא ,ןטנוא רָאנ לָאז עמ .ארומ ןייק טינ ךיא בָאה טלעק רַאֿפ .סקוֿפרעבליז

 ...ןעמיוק ןופ ךיז ןעִיצ ןעקנוֿפ ,טכַאד רימ .ןצייהנַײא טינ ,רעיומ

 ןענעז ןעקנוֿפ יד ןוא .סַאנ רעצרַאװש רעד ןיא טינ טניווו רענייק ---

 .ןרעטש עקידלזמ .ןרעטש

 ,קידלדָאנ ,סייה -- ןעקנוֿפ יד ןוא טלַאק ןענעז ןרעטש ,עקלַאצ ,ןיינ --

 .רעכעלרעפעג ךס ַא רָאנ ,עי ,ןשוק יוװ סייה

 בָאה'כ .קיצרַאהנֿפָא ןַײז רימָאל ,ןעניז ןיא וטסָאה ןעמעוו ,עלעדניוש --

 ...ןעזעג ןײלא

 ?ןעזעג וטסָאה ױזַא יו ,טינ ןעמ טעז ךיז טשוק ןעמ זַא --

 ךיז ןבָאה רימ רעדייא ,ןֿפָאלטנַא ןענעז רימ רעדייא ...בורג ןבעל ---

 -יימשעג יוז ַא ,טלכיימשעג ןצעמע וצ וטסָאה ,סנעמיוק יד ןיא ןטלַאהַאב

 | ? רע זיא רעוו ,טלכ

 ,ןגָאז ריד לעוו'כ ,טוג ...ןעמיוק א ןיא קיטכיזרעֿפײא ןַײז ,עקלַאצ ,ײא ---

 == == == ןעוועג זיא'ם

 ,ץַאז םעד רעכיא טקַאה לוויטש עטעוװַאקעג ןוֿפ גנַאלקּפָא ןפ

 ,סַאג רעצראווש רעד רעביא ,ןרעדנַא ןגעקטנַא רענייא ,סנעמיוק עדייב ןיא
 | ,רעמינּפ יד ןדניװשרַאֿפ
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 טָאג ןעזעג טָאה סָאװ רעיוּפ רעד

 עװַאנַאק םורַא ןעייטש ,ןגיוב רעטנַאּפשעגנַא ןַא יו ,זַײרק ןבלַאה ַא ןיא

 --- "לזמ ןוֿפ עלעדער" ןיא ןליצ ןוא לברַא עטרעשַאקרַאֿפ טימ רעסיש יד

 .עטּפשימרַאֿפ עּפוק ַא ןיא

 רעמייב טימ ,לדלעוו ןקִיַײברעד ןיא רעטַײש םענעשעמ א ןוֿפ ןַײשּפָא רעד
 סנטָאש עקידנענערב טימ טרעמישַאב ,ןטעלעקס ענעלַאֿפעצ בלַאה ןופ

 -- רענייא יו םיוא ייז ןעעז עלַא סָאװ ,עמיוט עקידעבעל ןוֿפ ןייבעג סָאד

 .רעביא יז טרעק ןוא טדַײנשעצ רעקא ןֿא ןעוו ,דרע סיוא טעז ױזַא
 ץעָארג זַײרג ַא -- ןטַײז יד ַײב ךעלקינייא עדייב טימ ,עבָאב יד זיולב

 ןוֿפ טייקיבייא יד ףױא-טלַאה יז זיולב ,לגילֿפ עטיײרּפשעצ טימ ןירעלדָא

 ,םינּפ ריא

 .ץטצעל יד ןוֿפ ןבילברַאֿפ זיא עבָאב יד

 : ןּפיל עטשלחרַאֿפ טימ טנעה עריא ןשוק ךעלקינייא עדייב

 ? ןשטנעמ ליֿפ ױזַא ָאד ןלַאֿפ לָאסכַאנ ,עבָאב --

 ,הנֿבל עקיזיר ןייא .רעטיול ןוא ָאלב זיא'ס .ּפָאק םעד טבײהרַאֿפ עבָאב יד
 -םיוא טָאה יז סָאװ ,רערט א סױרַא טמיווש לכלעווקנגיוא סעבָאב רעד ןוֿפ
 .הנֿבל יד טצײלֿפרַאֿפ ןוא טלזיר ,טמיווש רערט יד .ןרָאי עגנַאל ןטלַאהַאב
 ,ןרערמ יד ,ייז .ןרערט עשיבָאב עמערַאװ טימ ,ןענעגער ,ןענעקלָאװ טמענ'ס
 .עװַאנַאק יד ןָא ןליֿפ ,רעטַײש םעד ןשעלרַאֿפ

 --- לקינייא ןייא יז טּפַאכ ױזַא טייחרעדנילב ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ עבָאב

 .ןֿפױל ךיז טזָאל ןוא

 דניק'ס .ןרעלק טינ רָאט עמ ?ןעלערימ יצ ןעלהנח -- טעװעטַארעג ןעמעוו
 : טעשטּפעש עבָאב יד ןוא טֿפָאלש

 ...עלערימ-חנח ,עלערימ-חנח --

 טֿפָאלש ןעלסקא יד ףיוא .שינרעטצניֿפ רעטקייוועצ רעד ןיא טעשזדנָאלב יז
 .עלערימ-הנח

 ,לרעַײֿפ ַא טלּפַאצ עטַאכ א ןוֿפ ביוש ןרעטניה .ףרָאד ַא ןיא טמוק עבָאב
 ןיא ןָא טּפַאלק ןוא ,ףיוא ךיז טבייה ,טלַאֿפ .רעסַאװ ןיא טעשטּפָאט עבָאב
 ,ךאלמ ַא ןוֿפ ץירַאה ןיא יו עטַאכ

 ? ָאטק --

 ..ןַײרַא זָאל ,שטנעמ רעטוג --
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 א טימ ,טעקַאנ בלאה ,רעױּפ א ןוא ,ריט יד עילָאװַאּפ ךיז טנֿפע'ס

 ךיז טזַײװַאב ,רערעדנַא רעד ןיא שטַײב א ןוא טנַאה ןיוא ןיא עלעּפמעל

 ,קינַאג ןֿפױא

 .הנקז רעד רעביא שטַײב יד טביײהרַאֿפ רע ןוא

 -שטיטלַא רעד ןוֿפ ,לגילֿפ רעסַײוװו ַא יו ,לוק א סױרַא טנָאלש טלָאמעד רָאנ

 : ןּפיל סעק

 ? טָאג זיא ןגער ןיא זַא טינ וטפעז ,דנילב וטסיב ,וטסוט סָאװ ,שטנעמ ---

 ןעבָאב רעד ףיא ןטסָאמרַאֿפ ,רעױּפ ןוֿפ טנאה ןיא שטַײב עגנַאל יד

 ןָאק רע ,ןבייה טינ טנַאה יד ןָאק רע .גנַאלש 8 יו םיב א םיא טגנאלרעד

 .ןזָאלּפָארַא טינ יז

 :רע טעז עלעּפמעל םענוֿפ ןיײש ןיא

 סעיוו יד .ךלַאק טימ ןסָאנַאב יוװ רָאה עסַײװ ,עגנאל טימ עקשטיטלַא ןַא

 ןעלסקא יד ףיוא .ךעלעשיק עטלדָאנַאב -- סנּפָארט עניילק טימ ןעגנַאהַאב

 .עלעטּפעש ָאלב א -- דניק ַא יז טנַארט

 עקידלּפַאצ טימ ענעגױצַאב ,ןגער םעדעֿפ ןשיווצ ,ןעבָאב רעד רעטניה ןוא

 ןגנאל 8 רעױּפ םוצ סיוא טיצ ןוא טלַאמשעג א םורַא טכעווש ,לרעּפ

 ,רעגניֿפ ןקיצילב

 עָאלב סָאד ןוא .טנַאה ןוֿפ סױרַא טלַאֿפ לּפמעל סָאד .ךיז ןגייב ינק יד

 : ףיוא טכַאװ ,זדלַאה םורַא ,עלעסּפעש

 !עבָאב --
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 עלעגניר סָאד

 יד רעביא טכַאנ ַײב ןגיוצעג רימ ןבָאה -- סנטָאש עקידנעּפָאס לטניב ַא-

 זַײא-הנֿבל רעשירערַאנּפָא ,רעניד רעייז סָאװ ,ןּפמוז ענערױרֿפרַאֿפ בלַאה

 ףלָאװ ַא ןוֿפ ליוהעג ןטימ ןטלָאּפשעג ךיז ,ןטרָאדדָאד ,עלַײװ רעדעי טָאה

 .םיֿפ ענעטינשעצ ,עדימ יד רעטנוא

 ,ןעלצרָאװ ןוא רעצכעמַיירק יילרעלּכ טימ ,קרַאטש ןוא טלַא -- ןרעסַאװ יד

 ןוֿפ טעינַאמרַאֿפ טָאה הנֿבל יד סָאװ ,רעקיטַאנול-תויח ןוא לנייֿפ ענעקנוזרַאֿפ

 ןבָאה -- ןצענּפמוז יד ןיא טרעטנָאלּפרַאֿפ ייז ןוא ןלייה עמערַאוו יד

 טָאה ץעמע סָאװ ,קֿאינשיװ ןימ א יו ,טייקרעיוז רעֿפרַאש ַא טימ ןגָאלשעג

 .קירוצ ןרָאי רעטנזיוט טימ "ןקרַאטשוצנַײא טלעטשעג"

 רענייא שטָאכ ןוא .ןּפמוז יד ןיא רעֿפיט ץלַא ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה לטניב סָאד

 ךיז ןעגנַאלרַאֿפ סנעמעלא ןבָאה ,ןרעדנַא םעד טכַארטַאב קיצניו טָאה

 -רַאֿפ ,עלַא רימ ןוא ,ךַארּפש-לּפַאצרַאװש רעקידתודוס ַא ןיא טּפינקרַאֿפ

 עלעגרעב קיכָאמ א ףיוא טעילַאװעגֿפױרַא ךיז ןבָאה ,טיוקדימ ןוֿפ עטרוּכיש

 ,למערד ןקימייל ןיא ןעקנוזרַאֿפ ןענעז ןוא

 ןקיכליה ןיא ליטש ךיז ןרעבגע --- רעסַאװ א ןיא ןענניר --סמעטָא יד זיולב

 | .ןזַײרק עקידנבעווש טימ ןָא םיא ןליֿפ ןוא ללח ןקידנעגנילק

 ,רעגניֿפ עטקאהענּפָא יו ,ןּפיל יד .ןײטשֿפױא לָאז עמ טינ טלעֿפַאב רענייק

 ...ןגעואב טינ ךיז ןענַָאק

 טימ ,רעדיילק יד ןוא ,טײקמערַאװ עטכַײֿפ יד םױרַא ןעלּפענ רעבַײל יד

 ,בַײל םוצ ךיז ןּפעלק ,ךעלעטשרעב עקידלדָאנ ,עקיזַײא

 .חנֿבל יד ןביוא יוװ ,ןעוועטכעוו זומ רענייא ,ןֿפָאלשנַײא טינ לעוו'כ ,ןיינ

 ,ןטרָאד ךיוא .ּפמוזלמיה םעניא ןעשזדנָאלב ןוֿפ טרעטַאמרַאֿפ זיא יז ךיוא

 םענוֿפ געלטכַאנ רעד יו ,עלעגרעב קיכָאמ א ןַארַאֿפ זיא ,ּפמוזלמיה ןיא

 ...ףושיּכ א ךיז ןָאטנָא טינ טזָאל ,רעגילק זיא הנֿבל יד רָאנ .גיניקּפמוז

 .ןריר טינ יז ןָאק ךיא .טײקנרױרֿפרַאֿפ רעסיז ַא ןיא ןעמיװשרַאֿפ סיֿפ ענַײמ

 ןַײז ןיא טלַאה סָאװ ,עלעגרעב ןטשוּפעגֿפױא םוצ בַײל'ס ןקירדוצ ןטימ

 עילָאװַאּפ ףיוא רעסַאװ סָאד ךיז טבייה ,רעסַאװ עקיזַייא סָאד טײקימָאװש

 .םערוֿפ ןקיזָאלג םעניד ַא ןיא ןבראש ןַײמ טדימשרַאֿפ ןוא שינעֿפיט רעד ןוֿפ

 עכעלטרעצ א םיֿפ ענַײמ ןוֿפ רעגניֿפציּפש יד ןריּפשרעד טלַאמעד רָאנ
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 ןעלכיימש ,ןטֿפול רעד ןיא ,ןגעקטנַא טקנוּפ ןוא .טײקמערַאװ עקידנדעדג

 .הנֿבל רעד ןוֿפ קסַאילב ןטימ טֿפַײרטשעגכרודַא ,ןגיוא ענירג-רעבליז רימ וצ

 זיא ףלָאװ ַא .הֿבשחמ ַא ןֿפַאלעגכרוד זיא -- טינ סָאד זיא ףלָאװ ןייק --

 ..לכיימש רעדעווטעי ןוֿפ אנוש ַא

 ענירג-רעבליז עקידנעלכיימש יד זַא ,טקעלּפטנַא ךיז טָאה דלַאב עקַאמ ןוא

 ןײלַא לדיימ יד זַא ןוא םינּפילדיײמ ַא ןוֿפ םוטנגייא סָאד ןענעז ןגיוא

 .בַײל ריא ןוֿפ טייקינוז רענעדַײז רעד טימ סיֿפ עקיזַײא ענַײמ סע טמערַאוװו

 טקָאלרַאֿפ ןוא לוויטש עטקילֿפעצ ,ערעווש ענַײמ ןגױצעגּפָארַא םע טָאה יז

 .ןַײרַא טסענ רעמערַאװ ריא ןיא סיֿפ ענַײמ

 ,םענַײמ וצ ךיז טעילומ םעטָא ריא ןוא ,לדיימ יד טעשטּפעש ,וד-וד --

 ַײרד רעביא ןיוש :ןגעװַאב ךיז טלָאװ למרימ רעָאלב יוװ -- םינּפ ריא ןוא

 וצ ךיד ,ןרערט עקידנרעדנַאװ ,ןקילב ענַײמ טקישעגסױרַא בָאה'כ יו רָאי

 -ֿפױא ךיא ןיב --- ןסָאלשרַאֿפ רימ רעביא ךיז טָאה דרע יד ןעוו .ןעניֿפעג

 -רעטַײש ןיא טגָאירַאֿפ ךימ טָאה שטַײב ַא ןעוו ןוא ,םיוב א יו ןעננאגעג

 ,טקינעטרעטנוא סע ןוא ךיזןיא ןעגנולשרַאֿפ רעַײֿפ'ס ךיא בָאה --- ןֿפױה

 ןבָאה רימ ןעוו ,ןטרַאג ןיא טלָאמעד .םענַײד טימ -- ?חוּכ סנעמעוו טימ

 ַא טימ עלעגניר ןדלָאג ַא סעמַאמ ןַײד ,עלעגניר ַא וטסָאה ,טדיישעצ ךיז

 עלעגניר סָאד טסָאה : הדומ ךיז ַײז .ןבעגעג רימ הנתמ ַא ,ןיבור ןקידלקניֿפ

 ןַײז יו ןעִילנ וצ טרעהעגֿפױא טינ טָאה טֿפַאשביל ןַײמ ןוא ,טֿפושיּכרַאֿפ

 עלַא ןגָאלשענּפָא ךיז ןבָאה םיא ןיא ,ךאלמ רעטוג ןַײמ זיא סָאד .ןיבור

 .ןצלָאמשעצ ךיז ,טכיל רעטנוא ןבלימ יוװ ,ןוא ןטיוט

 ירעד סע לָאז'כ ,רעטנענ טגנַאלרעדוצ ,עלעגניר סָאד ןגױצעגּפָארַא טָאה יז

 ,םיוב ַא ןוֿפ ערָאק ןיא יו ,ןטֿפול רעד ןיא םיא טימ טצירקעגסיוא ןוא ,ןענעק

 סָאװ ,טייקכעלקריוו יד טליֿפרעד ךיא בָאה טלָאמעד טשרע .רעטרעוו עפיז

 .תומולח ןיא טֿפָא ךיז טלעטשרַאֿפ

 -ֿפױא טָאה סָאװ ,רעֿפרַאװ-ןלױק א ןוֿפ ַײרעּפעטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס
 .דנַאֿפלעה א ןוֿפ זָאנ ַא יו לצרָאװ ַא ּפמוז ןוֿפ ןביוהעג
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 ןזָאלעג ךיז קירוצ ןוא ךָאמ ןוֿפ ןָאמעג בייה ַא ךיז טָאה סנטָאש לטניב סָאד
 .ןּפמוז יד ןיא רעטַײװ ץלַא

 טרעכיירעג ךיז טָאה ,"ןעיָאטסָאכוס" יד ,רעמייב עליוה ,ערַאד יד ןשיווצ
 ,לבעווש רעלעג יו גָאט רעד

 ּפמוז ןקידרעמיש ןיא ןענַאמשעג זיא ,סיֿפ עטמיור ,עגנַאל טימ ןַאשטוב ַא

 ,זַײא ןיא טדימשעגנַײא לבָאנש ןטימ

 יד רעבָא ,טינ סע ןעעז ןגיוא עטשרעדָאֿפ יד .ןעמ טלַאפ זדנוא רעטניה
 .ָאי -- עצינליטַאּפ ןיא עטשרעטניה

 : לדיימ יד ּפָא ךיז טלעטש לָאמ ַא טימ

 .עלעגניר'ס ןרױלרַאֿפ בָאה'כ ,לגרעב םוצ ,קירוצ ןֿפױל זומ ךיא --

 ןוֿפ ןגױלֿפרַאֿפ טנַאה ריא ןיוש זיא ,ןטלַאהוצּפָא יז זַײװַאב ךיא רעדייא ןוא
 .ביוט עסַײוװ ַא יו ,רענַײמ

 ,ןײלַא ןבילבעג ןיב'כ

 ,ןַײא ןיא טדימשרַאֿפ זיא לבָאנש ןַײז סָאװ ,ןַאשטוב רעד יוװ ןיילַא

 רעד ןיא ןענורטנַא זיא'ס רעוו ןוא ,ןלַאֿפעג זיא'ס םירֿבח יד ןוֿפ רעוו
 | ,שינרעדליוו

 רעפעוורָאב ַא ףיול ,םעטמָא ריא ךָאנ ףלָאװ א יוו עכוינ !והַא : ַײרש ךיא

 ,בורגרעפַאװ ַא ןיא זדלַאה ןזיב ןעקנוזרַאֿפ -- !ץַאב ןוא ,קירוצ ןוא ןיהַא
 "לצלעה" ץעטנערברַאֿפ סָאד .עלעבעווש א יו ןשָאלרַאֿפ ךיז טָאה גָאט רעד
 םעד ץלַײװ ַא ןטכױלַאב ךָאנ טָאה ןעקנַאצ ןכעלטיור םעניד ַא ןיא
 ,טנָאזירָאה

 ,שידקע ןא יו טכַאנ יד ןזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ךָאנרעד

 סָאד טּפַאטרעד ךעלדנע ךיא בָאה ,שינעשזדנָאלב רעלוד ןיא ,ןגרָאמ ףיוא
 ,םולח א ןוֿפ יו רעקיצניװ ךָאנ ןבילברַאֿפ טרָאד זיא לדיימ ןוֿפ רָאנ .לגרעב
 ,לדלעוו ַא וצ ךיז טּפעלשרעד ןוא ץענרעפַאװ ןוֿפ טַײרֿפַאב םיוק ךיז בָאה'כ
 .סעזָאירעב רעטיול ןוֿפ ןטניױװוַאב ַא --
 8 דרע'רד ןוֿפ ןסירעגסיוא ךיא כָאה ןביולג ןוא שואָיי ןוֿפ טרוּכישרַאֿפ
 רעד ,עזָאירעב רעטליוהעגסיוא ןַא ןיא םיא טימ ןצעז ןעמונעג ןוא ןייטש
 זיב ,ץעז 8 ךָאנ ,ץעז א ךָאנ ,ןיימש ןטימ ץעז ןייא .דלַאװ ןיא רעטסטלע
 .סָאכע ןיא טרעטילּפשעצ ךיז ןבָאה ,עּפמוד ,עקידרענוד-ֿברע ,ּפעלק יד
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 .תוֿבשחמ עטצעל ענַײמ טימ ןעמַאזוצ טלשירקעצ ךיז טָאה ןייטש רעד

 -- טלַאטשענ ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה טלָאמעד ןוא

 עזָאירעב א יוװ ,סעזָאירעב ענעדנושעצ עכיוה יד ןשיוװצ טקעלּפטנַא ךיז

 .ןשטנעמ 8 ןיא טלדנאוװרַאֿפ

 ,ןיטשרוב רעקיצלַאז -- ןעלּפַאצרַאװש ןֿפַאשַאב ךיז ןבָאה טשרע וצ

 | ,סױרַא םי ןוֿפ טשרעקַא
 ,רענרעד ןוֿפ ןיורק א ןיא ּפָאק רעטעשָאלּפעצ א -- רעמעּפש עלַײוװ ַא

 .גנַאלש א זדלַאה םורַא

 .ןטיוצ עקידנעדיוה ךיז ןיא טלבירדעצ ,טקילֿפעצ --- רעדיילק יד בַײל םורָא

 .סעמַאילּפ עטיור-ןָאמ ןיא ,בַײל עטזױלבטנַא סָאד --- יז ןשיווצ

 ? גיניקּפמוז ןוֿפ הלּכ יד ,וטסיב רעוו ,יעה ---

 .ןיינ ףיוא עלעּפעק ןטימ טלקַאשעג טָאה זדלַאה םורַא גנַאלש יד

 ,טרעטנענרעד ךיז טָאה טלַאטשעג יד

 עלעגניר סָאד ,עלעגניר א טלקניֿפ טנַאה רעקניל ריא ןוֿפ -- םעצולּפ ןוא

 .ןיבור ןוֿפ טולב ןּפָארט ןטימ

 ,ןשטנעמ יו םורא ןעייג ןעגנַאלק ּוװ ,םולח ןיא ןעוו ,ןָא טלָאמעד ןוֿפ...

 םַײב רָאנ ,ביל בָאה'כ סָאװ דיל טקנעבעגסיוא ןַא ,דיל ַא רימ ךיז טקעלּפטנַא
 -- ,ןּפמוז ענעי ןיא לדיימ ערעַײט יד יו ,םלענ דיל סָאד טרעוו ןכַאװֿפױא
 ױזַא ןצעז ,ןַײרַא ןצרַאה ןיא ךיז רעטרעוו ןוֿפ ןייטש ַא טימ ןצעז ךיא םענ
 םעטָא ןטצעל ןמימ לַאֿפ ךיא זיב ,ךיז טלשירקעצ ןיימש רעד זיב ,גנַאל

 -קריוו רעד ןיא רימ וצ טמוק ,םע טֿפערט ,םונימ ַאזַא ןיא .דרע'רד ףיוא
 ַא םימ רָאנ ,טקיטולבעצ ןוא טעקַאנ ,דיל ענעדנוװשרַאֿפ סָאד טייקכעל
 .ןרערט ךרוד טלכיימש סע ןוא -- טֿפַאשביל ןוֿפ עלעגניר ןדלָאג
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 לצלעּפ ַא ןוֿפ קנעדנָא םוצ

 .עלעֿפעש 8 ןבילברַאֿפ וטסיב לצלעּפ א ןרעוו םַײב

 ןקירעייטרעדנוה ַא זינריק א ַײב טֿפױקעגסױא ךיד טָאה עמַאמ ןַײמ ןעוו

 ןמטעביז םוצ הנּתמ רעד טימ טײרֿפרעד ךימ ןוא ץלַאז עלעברָאט ַא רַאֿפ

 ענַײמ ןיא ןַײרַא טלָאװ םעטָא סעמַאמ רעד יוו ױזַא זיא --- גָאט-ןריובעג

 ...ןוז עקידעבעל 8 ןָאטעגנָא טלָאװ ךיא יוװ ,ךעלדנייב

 .געט יד ןעיינש ןיא טרישרַאמ ןבָאח ןלַאשזניק ןוֿפ ןטינשעצ ןוא קיגיואמורק

 .שטנעמיינש ַא --- דיל טשרע ןיימ ןֿפַאשַאב ךיא בָאה ריד ןיא

 ןביז .ןדנוװשרַאֿפ ןיילַא ךיז ןוֿפ .לגילֿפ ענַײד ןיא ןעוועג ךיא ןיב טסַײנ ַא

 ,םייהַא טכַארבעג ךימ ןבָאה ןביומ עקילארטש

 --- םייהדניק רעד ןוֿפ ןוגינ ןטימ ,רעדנעל ,ןטַײײצ רעביא טיילגַאב ךימ טסָאה

 .עלעדיֿפ םערָאװ א

 ...ץַאר א ןָאמעג ךימ טָאה ןרעטש-ןוֿפצ רעד יו ןעזעג טסָאה

 -- םנעה ענַײד ןבעגענּפָא רימ וטסָאה ,סיורג וצ ריד רַאֿפ ןרָאװעג ןיב'כ ןעוו

 .טֿפַאשדנַײרֿפ יד ןרעננעלרַאֿפ וצ ,לברַא ייווצ יד

 טימ ,ךעלריּפַאּפ עקידחהנֿבל ענַײמ טױרטרַאֿפ ךיא בָאה ,לצלעּפ ןַײמ ,ריד

 ...יינש ןיא רוּכיש א ןוֿפ ץנַאט רעד יו ,תורוש עטעקּפָאהעצ עדנילב

 ,ךָאנ רעוו ,סנקלָאװ יד טימ קעװַא זיא קַאלשנבױט ןַײמ ןעוו ,רעטעּפש ןוא

 ..! טיײלנַאב ךימ ןבָאח ,ןדנּוװ עמַאשט א ןוא ריד רעסיוא

 וטסָאה ,רעגניֿפ ןטשטעוװקרַאֿפ ַא ןיא ןטיברַאֿפ ךיז טָאה םינּפ ןַײמ ןעוו

 .לכיימש ןַײײמ ןרעווילגרַאֿפ וצ זַײא ןטעלָאיֿפ םעד ןזָאלרעד טינ

 ןיא עטרימַאזלַאב ןעגנַאלש רעביא ,דלַאװ א ןיא ,טכַאנ ַײב לָאמ ןייא ןוא

 ,טסענ רעמעראוו ןַײד ןיא ,ריד ןיא ןוא ...ןעייוו ןעמוקַאב ױרֿפ ַא טָאה ,זַײא

 .וד יו ָאלב --- ,עלעדניק עָאלב סָאד ןַײרַא זיא

 בָאה ,ןעלסקא יד ףיוא ריד טימ זיולב ,רעטעקַאנ 8 -- ,לָאמ ןטייווצ א ןוא

 ,דלעֿפטכַאלש 8 רעביא ןוז רעקידננרָאמ רעד וצ ןטירעג ךיא

 ןעמיח א -- דרעֿפ ןַײמ .למיה רעקיטכַאנַײב רערעטיול ַא -- יינש רעד

 -ץעשיֿפ ענעדלָאג ןלַאֿפ זדלַאה ןקידרעדָא ןַײז ןיא טינש םענוֿפ .יינש ןרעביא

 ךיוא וטסיב .קירעביא זיא טוה .ענַײז טימ ןגױצַאב ןענעז ןּפיר ענַײמ .ךעל

 קילב 8 יו ,ןוא שינעלגנַאר ןַײמ טליֿפרעד וטסָאה יצ ,קירעביא ןרָאװעג

 ? יינש ןיא ןזָאלעגּפָארַא ךיז ,טֿפַאשגולק ןוֿפ טױלבעגנָא זיא סָאװ
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 -- ןעזרעד טָאה רעטַײר ןַײז .דרעֿפ סָאד טלעטשעג ךיז טָאה םָאביד

 : טייקיבייא רעד ןיא טעקנָאלב עלעֿפעש ָאלב א

 ...עמ -- ַאמ ...עמ -- עמ --

 ,רעסעמ רעקיסיֿפריֿפ ,רעקנַאלב ַא ,רענעֿפילשעג ַא יינש ןיא ,ףלָאװ ַא ןוא

 ,טנגעג יד טדיַײנש
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 סקָא ןַא ןוֿפ טיוט רעד

 רעטנוא ,טכיל ענעפקַאו עטמירקעגסיוא ייווצ ,רענרעה עקידנענערב טימ

 ןעווער ןקירעזייה 8 טימ סקָא ןַא ךיז טגָארט ,לָאערָא ןקילַארטש ןלעג 8

 ןקעטש ןבילבעג טלָאוװ זדלַאה ןַײז ןיא יו ,סױרַא לַאמש ןקידנעמַאלֿפ םענוֿפ

 לייטרעטניח ןַײז ןוֿפ טסימ ענעקורט עטּפעלקעגוצ סָאד .ףלח רענעדליג א

 זיב ףױרַא ,סיֿפ עטשרעדָאֿפ ענַײז ןוא ןליונק עטמץלָאיֿפ ןיא ךיז טרעכייר

 ,זָארנדליװ ןדנוצעגרעטנוא יו שיײלֿפ עמַאס םַײב ןרעקַאלֿפ ,עבמעג רעד

 -למיה ןוֿפ טנָאירַאֿפ טלָאװ ץעמע ךַײלג ,יינש רעטשרע רעקידנלַאֿפ רעד

 ייז ןבירטרַאֿפ ,ןביוט עקשטיגנוי עסַײוו-לרעּפ עמַאשט עקיזיר ַא קַאלש

 יינש רעד -- ףָאלש ןעמעראו רעייז ןטימ ןיא דרע רעקידניז רעד ףיוא

 ,ןעלדָאנ עקידנעִילֿפ עטיור יד ,ןעקנוֿפ יד ןעוו .ןשעלנַײא טינ רעַײֿפ םעד ןָאק

 ןייק טינ טרעיוד -- ןביוט עקידנלַאֿפ יד ךָאמש םעניד ַא טימ ףיוא ןקעוו

 ןטימ ןוא .רעַײֿפ םענדעשז םענוֿפ ןעגנולשרַאֿפ ןרעוו ןביוט יד ןוא --- "יוא"

 רעמ טימ ,רעדליוו ךָאנ טעוועשוב ןביוטיינש ענעגנולשרַאֿפ יד ןוֿפ חוּכ

 טציז ,ןּפיר ענרעּפוק ןיא םיא טדימש ,ןברק ןַײז ףיוא רעַײֿפ סָאד ,האנה

 -רעטַײש טימ סקָא םעד טסַײמש ןוא ריטַאס רעטעקַאנ א יוװ ןקור ןַײז ףיוא

 .ןשטַײב עקיד

 ,ומממ רעקידנעקנעב קילױרג ַא ,ומממ ַא ךיז טגָארטרעד ןרעיוא ענַײז וצ

 ...לגילֿפ ץטקַאהענּפָא טימ רענוד ַא

 מָאח רע -- שרעדנַא טינ רָאנ ,ןֿפָא זיא ליומ'ס .ןרעֿפטנע טינ ןָאק רע

 .גנוצ יד ןרױלרַאֿפ

 יד ןוֿפ ,דרע רעד ןוֿפ טבייה רעַײֿפ'ס ,רעטַײװ םיא טגָאי טעּפמיא ןַײז

 .ערעזַא ןא וצ זיב ךיז ןעיצ סָאװ ןּפמוז ערעטצניֿפ קידהעיקש

 טימ ןוא ,ערעזָא ןיא ינק יד זיב ןַײרַא טמערוטש רע ןעוו ,טלָאמעד טשרע

 ךס ַא ןוֿפ זָאלג ןצלָאמשעגֿפױנוצ יו ,ןגיוא ענעסּפילע עטלּפָאטרַאֿפ יד

 יד םימ ,ןקידרעױּפַאק א ,סקָא ןא ךָא נ רעסַאװ ןיא רע טעזרעד ,ןרילָאק

 ףיוא ןשטיינק ךיז טמענ -- ןַײרַא למיה ןיא ,ּפָארַא רענרעה עקידנענערב

 ,לכיימש רעכעלשטנעמ 8 םינּפ ןַײז

 .ןֿפיר ענרעּפוק ענַײז ןצַאלּפ סע
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 ,טיש ןוא טיש יינש רעד

 ןַײז וצ גנוטכיר רעד ןיא ,סקניל ףיוא ּפָאק םעד סיוא טיירד ,סקָא רעד ןוא
 ,ןעמיוק רערעטצניֿפ ַא ןבילברַאֿפ זיולב זיא םיא ןוֿפ סָאװ ,לֿפרעד ןשימייה
 .טינ ריר ןייק ךיז טוט רע ןוא ,טנַאה עטיוט ַא יו

 ןוא ,ןטיוט ַא ןוֿפ טנּפָאקוצ טכיל יו ,רענרעה יד ךָאנ ןעלמעלֿפ עלַײװ א
 ,גָאט ןטימ ןעמַאזוצ ךיז ןשעל
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 רעיילש םענעדלָאג ןרעטניה

 ןסָאלשַאב ,םיוא טעז טָאה ,ּפמוז רעקידנעגנעה 8 ,ןקעלֿפ ענירג ןיא ,ןוז יד

 .ןייגרעטנוא טינ לָאמ ןייק
 ןַײז .גנילירֿפ ןקידנעשטשילב ןוֿפ טירט יד ןענעז גנַאג ןטימ ןיא ןרױרֿפרַאֿפ
 .לגיּפש רעסַאנ 8 --- שינעֿפיט סדלַאװ ןיא םעמָא
 .רעייג ייווצ --- דלַאװ ןוֿפ דנַאר םַײב
 ףיוא ,קירטש א לצלעּפ םורַא .סױרַאֿפ --- ,עלסָאז ןוֿפ דימש רעד ,םיכַאָאי
 -רַאֿפ יז זיא דלַאװ ןיא ָאד סָאװ ,עטַאל רעלעג ַא ןוֿפ ךעטש יד עציילּפ ןַײז

 רעקנַאלב ַא -- קַאה יד .קַאה א רע טגָארט לסקַא ןֿפױא ןוא .ןדנוווש

 ,אזַא ףלָאװ 8 .רעטניהַא ןקישטַאלּפ םעד ּפָאק ןטימ ,פלָאװ ַא ןוֿפ טעלעקס
 ...ןסירעצ ךיז ןײלַא טָאה סָאװ

 טצישַאב ,רעצנַאּפ רעטרעניײצַאב 8 ,געז א .ךיא ןיב רעייג רעטייווצ רעד
 .געז יד ןָאטוצנָא טנרעלענסיוא ךימ ױזַא סָאד טָאה םיכֿאָאי ,ןּפיר ענַײמ
 .?ןליוק ןוֿפ טכאל ןעמ ןוא רעקיטנַאה זיא'ס"

 רעזדנוא ףיוא עדייב רימ ןרעיול ,היח ַא ןקעמשסיוא םַײב רעגעי ךַײלגנ

 -ַאכוס" טֿפור עמ סָאװ ,םיוב ַאזַא .םיוב ַא ןַײז ףרַאדַאב ןברק רעד ,ןברק

 ענעלָאטש יד ,ערוצמ א ןוֿפ רעדילג יוװ טלַאֿפעצ ערָאק ןַײז סָאװ ,"יַאטס

 -עצ עטעקַאנ סָאד ןוא ,שא ןרעדָא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז ןבָאה ןעלצרָאװ

 -- טריּפס רעקידנענערב יוװ ָאלב-לעה זיא בַײל ענעטלָאּפש

 רעד טימ ןרעקַאלֿפ לָאז ץלָאה ןַײז ,םיוב םענעקורט א ףיוא ןרעיול רימ

 .עלעבעווש רעטשרע

 םיכֿאָאי טָאה'ס טולב סעמעוו טימ ,דלַאװ ןיא סקָא רעטעשזדנַאלברַאֿפ רעד

 -דרע רעזדנוא יב תעל-תעמ עקינייא ןיוש טרירֿפ -- קאה ןַײז ןשַאלעג

 ,טַײצלָאמ ןטמעטַאב 8 רַאֿפ ץלָאה שיטַײל ןייק ָאמינ ןוא לביטש

 זיא לעֿפ עקישרַאק ןַײז ןוא ,טַײז ַא ףיוא ,יונש ןיא טגיל סקָא רעטיוט רעד

 : םיוא טמוק'פ .רעטַײװ טינ --- ךיוב ןקיד ןזיב זדלַאה ןוֿפ ,ןדנושעגּפָא בלַאה

 ..ערדלָאק רענעדַײז א רעטנוא טעב סַײװ 8 ןיא טגיל רע

 ! יעה ---

 ? םיכֿאָאי ,ןעשעג זיא םָאװ ---
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 ...?יָאטסָאכוס" א ןגעקטנַא .ַאש --

 ! עיזַאטנַאֿפ ןַײד ---

 ,םיא םורַא .טכַאנ ַײב ןעמ טנעקרעד םיוב אזא ,עקרעדורב ,ןיינ -

 .רעיולש רענעדלָאג ַא -- ,טסעז

 ,רעטלַא ,רעקיד א :ןֿפַארמעג טָאה םיכַאָאי ןוא רעטנענ וצ-ךעמוק רימ

 .ןבעל ןָא ןוא בַײל ןָא ,במעד רעטלױֿפעצ-קיכָאנק

 טצעז -- ,ךעּפ יו ןקורט ,ןסקָא עדַאטס ַא ןטָארבוצּפָא ןקעלק טעוו רע --

 .ןַײרַא םיוב ןיא קַאה יד םיכֿאָאי

 ףוג ןוֿפ רעטנורַא טילֿפ געז יד ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןברק םעד טכַארטַאב ךיא

 .לגילֿפ ענעלַאטש ייווצ טימ

 ,ןגיוא יד רימ ןרערט סע ,ךיור ןיא טליהעגנייא זיא םיוב רעד ,םיכַאָאי ---

 יו ןענַאמוט יד ןרעדנַאװ טַײצענסעװ !ךיור םיא ַײב זיא ןַאמומט ַא ---

 רימָאל ,געז יד .רעמייב יד ףיוא ּפָא ןעור סיֿפ עדימ ערעייז ןוא ,ןשטנעמ

 !ןעלדיֿפ

 טרעוו ןטנוא יינש רעד ןוא במעד םעניא רענייצ יד ןיַיא טסַײב געז יד ןוא

 ,לעמגעז םענרוּפרוּפ טימ טּפיזַאב

 ןייק טינ רעבָא ,עי ,ונ -- ץראה א ? רעטיב ןַײז לָאז ןאמוט א ,םיכַאָאי ---

 ...ןַאמומ

 םיוב ןיא ןייטש טבַײלב געז יד ןוא ןניוא יד לברַא ןטימ טשיוו םיכַאָאי

 .םעירק ןשיווצ ףיש ַא יו

 יד יינש טימ םיוא ןשַאו ןוא במעד ןוֿפ ןענַאּפש עכעלטע ּפָא ןטערט רימ

 .ןגיוא עטרעטיברַאֿפ

 יו ןענאמוט יד ןרעדנַאװ טַײצענסעװ ?דניצַא וטסנָאז סָאװ ,םיכַאָאי ---

 ...ןשטנעמ

 : ןקינַײז םַײב ךיז טלַאה עלסָאז ןוֿפ דימש רעד

 !רעטַײװ ןגעז רימָאל .ןענַאמוט ערעטיכב ---

 רעקידעבעל א -- םיוב ןטיוט ןוֿפ ,ןביילג וצ טינ ,ָאד ןוא ןגעז ,ןגעז רימ

 .ןוגינ

 ןוא ,תילמ ַא ןיא ,ערָאק רעקידנעגנעה רעטנוא ךיז טקעלּפטנַא דַיי ַא ןוא
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 םינ ליוו סָאװ ןוז יד יו טייקנירג רעקילַאג רעבלעז רעד טימ טלכיימש רע

 : ןייגרעטנוא

 ,ןדַי ענַײמ ,עי .םישדח קיצנַאװצ א ןיוש רימ ןבעל םיוב םעד טָא ןיא --

 ,ךיא ןוא סעבלוב יז טקַאב לײהנסקוֿפ ַא ןיא ,ןטנוא .ךיא ןוא בַײװ ןַײמ

 ,ןֿפָאלשעגנַײא טינ ןיב ךיא סָאװ ,וינעטָאג ,ריד קנַאד ַא .םיליהּת גָאז ,ןביוא

 ןֿפָאלשעגנַײא ךָאד ךיא טלָאװ םיליהּת טגָאזעג טינ ךיא טלָאװ .סנ ַא ,סנ א

 .ןטינשעצ טלָאמעד ךימ טלָאװ ערעַײא געז יד ןוא
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 ןגער ןיא היוול ַא

 ַא וצ ךיז טרעטנענרעד עציילּפ רעד ףיוא קַאז ןרעווש ַא טימ ןַאמ א

 -לָאּפשעצ ַא ןוֿפ טולב סָאד -- ץילב 8 .ןגערסָאג ַא ןיא טָאמש רערעטצניֿפ

 .ןלַײז עקידנצײלֿפ םנגער םעד ןָא טדניצ --- לגיּפש םענעט

 .קַאז ןרעווש ןטימ ןַאמ רעד --- יז ןשיווצ

 םעז ױזַא ,ןדנַאר עקידנעילג טימ טמייזַאב ,הנֿבל עבלַאה עצרַאװש ַא

 .םיוא רע

 ןייק טינ .טליֿפעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ גנוצ ןַײז טָאה םעט-ןגער אזַא ,ןיינ

 ,ןטכענ !טַײצ יד ןצלָאמשעצ טָאה רעכאמ-ףושיּכ רעשילמיה ַא -- ןגער

 רעד ןוא ןושארה םדָא ןוֿפ גנילירֿפ רעד .ָאטינ .ָאטינ --- ןגרָאמ ,טנַײה

 זיא סָאװ לסעק ןקיזיר ַא ןיא ןצלָאמשעצ ןענעז ןורחַאה םדָא ןוֿפ רעטניוו
 ענעגנַאגעצ יד ןוא .טצַאלּפעג טָאה לסעק רעד .סנקלָאװ ןוֿפ טדימשעגסיוא

 יז םעװ דלַאב-דלַאב ןוא ,דרע רעד רעביא קידתוירזכַא טלובמ טַײצ

 .עציײלּפ רעד ףיוא קַאז ןרעווש ןַײז טימ רעייג םעד ןעגנילשרַאֿפ

 טייג םע ןוא םיֿפ יד ןעייג סע ןעייג סיֿפ יד :ןענעקייל טינ ןַאק רע

 א זַא ,טרָא ןֿפױא ץלַא ךָאנ זיא טרָא זַא ,עקרעדורב ,ןמיס 8 .ןגער רעד

 -- ץעגרע םּתס טינ .ןבילברַאֿפ ץעגרע זיא המשנ-טַײצ רעד ןוֿפ רעטילּפש

 טרָא ןוא טַײצ .טעברַא טַײצ יד --- ּפַאלקיּפַאלק .טסורב ןַײז ןיא עקַאט רָאנ

 ...ןדיישעצ טינ ייז ןָאק רעשירַאנ רעד לכׂש רעד .ביל ,קיטנעק ,ךיז ןבָאה

 ןעקנורטעג ךיז ןטלָאװ טנַאװ רעד ןיא יו ,טנאו עמעילַאװכעצ עָארג ַא

 .ןגער ןוֿפ ןלַײז יד רעטניה סױרַא טמיווש ,ףלעוו

 .לעװַאּפ ןקילייה םענוֿפ ריטסַאנַאמ רעד ---

 -סעווש רעד ןוֿפ רעמַאק ןקידלגיצ-טיור ןטבלעוועג ןיא ,ריטסַאנָאמ ןיא ,ָאד

 -רַאֿפ א רעהַא טנירטנַא לָאמ ַא .ןשטנעמדלַאװ ךיז ןֿפערט ,אילושרוא רעט

 הטרח ייז ןבָאה ילֿפ ןטימ ןיא סָאװ ,בַײל ןיא ןליוק טימ ,רעטּפשימ

 ןקסטַאדלָאס ןטקילֿפעצ ַא ןיא ,רעקנַארק-סוֿפיט ַא -- לָאמ א ...טַאהעג

 ןקיצנייא ןַײז ףיוא לרעלדָא רעד זיולב סָאװ ,ענַאֿפ ענעסָאשעצ א יו לעניש

 ,לגילֿפ עקינוז ענַײז ףיוא ךָאנ םיא טנַארט ּפָאנק

 יז זיא רעטעּפש .טעװעטַארעג ַאילושרוא םיא טָאה ,ריטסַאנָאמ ןיא ,ָאד
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 טנעלֿפ ,קַאז ןטימ ןַאמ רעד ,רע ןוא דלַאװ ןטימ ןירעלדניברַאֿפ יד ןרָאװעג

 .תועידי ךָאנ רעהַא ןעמוק

 עװַאנַאק א ָאד זיא ,לדלעוו ןטרעביױשעצ םַײב ,סקניל זַא ,טקנעדעג רע

 ןענַאד ךרוד .עועּפָארק עקידנעירב טימ לוֿפ זיא סָאװ ,טנַאװ רעד רעטנוא

 .ףיוה ןיא ןַײרַא ךיז ןעמ טמוקַאב

 .ןענערב ןוא ןעִירב םיא לָאז עװעּפָארק זַא ,ןלעוו ךעלַײרג רע טלָאװ דניצַא

 עריא אקווד ןענעז .ןָאט ייוו לָאז םיא יבא -- ןורּכז םעד ,טנעה יד ,םיֿפ יד

 ךיז טקנעב סע יוװ ,עקרעדורב ,יוא ...ןגער ןוֿפ ןטלַאהַאב ךעלעדענ עקיזָאלג

 -רַאֿפ זיולב ןָאק סָאד !קיטיײװ ןקַאמשעג ,ןתמא ךָאנ .קיטייוו ךָאנ לָאמ א
 ןגיוצעגרעביא ןענעז רעגניֿפ ענַײז ןוֿפ לגענ יד סָאװ ,רעטמיילעג א ןיימש
 ,בַײל ןצנַאג ןרעביא

 רעטסעווש רעד וצ ןּפַאלקנָא ןוא .ןביז .םקעז .לרעטצנעפ עטעכיז סָאד

 ,לָאמ ןביז ןעמ ףרַאד ַאילושרוא

 .רימ ענעַײלב ַא ךיז טנֿפע ץעילָאװוַאּפ

 ןענעז ןעניב --- לרעַײֿפ םענעסקַאװ ַא טימ ,טכיל ענעקָארשרעד ,עלעג א

 טעשזדנַאלב --- ,םקַאװ ןקידנעמושז רעייז ןוֿפ םיתמה-תיחּת ןענַאטשעגֿפױא

 רענעקָארשרעד-ךעלקילג ַא ןוֿפ עלעדייא ,עניד רעגניֿפ ןיא ץכעלַײװרעטניה

 ַא רָאדירָאק ןוֿפ לגיצ ענעטַארדַאװק עטיור יד ףיוא סױא-טלָאמ ןוא ױרֿפ

 .געטש ןקידרעסַאװ ,ןטיירדעג

 ,דמעהטמכַאנ טעװעדלַאֿפעצ-קידלּפענ ַא ןיא ,ןירעטער ןַײז ,יורפ עגנוי יד
 יו רָאדירָאק ןיא סיוא םעז ,טסַאג םוצ ןגיוא יד טימ ,רעטניהַא קידנבעווש
 -לקנומ ןוֿפ םיא טעינַאמ ןוא טמיווש ,ךיז טקנוט סָאװ ,לרעּפ ןיא עקלַאסור א
 רעשיֿפ ַא -- עציילּפ רעד ףיוא קַאז ןטימ ,רע ןוא .סעילאװכ עקידנענערב
 ...ץענ א טימ
 ןוֿפ רימ עלָאמש יד ןוא רָאדירָאק ןוֿפ עשינ א ןיא קַאז םעד רעביא טזָאל רע
 טקַאהרַאֿפ טרעוו ,ענורט רענעבמעד ַא ןוֿפ קעדוצ א ,רעמַאק סַאילושרוא
 .ןדייב רעטניה
 ?עדייז ןַײד יו םיוא ךָאד טסעז ,ןעשעג זיא סַאװ ,ַאילַאק --
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 ןֿפױא םיוא ךיז טיצ ,בוטש ןיא ןֿפורעג םיא טָאה'מ יוװ ,לּפָאק רעדָא ,אילַאק

 ,ֿפָאק רעד ,רע -- ּפָאק ןרעביא טנעה עקירָאה יד טימ ,לקניוו א ןיא ,ליד

 .ןֿפױלטנַא טינ לָאז
 עקיבייא יד לַײװ ,עדייז ןַײמ יו סיוא עז ךיא ,ַאילושרוא ,טכערעג --

 .ריד ןיא ןַײרַא זיא טּֿפַאשגנוי

 .םידנב לקעּפ א .ךעטנַאה א טגנערב יז

 ןוָאלעגרעביא ָאד ייז טסָאה .ענַײד ןענעז רעדיילק יד .רעביא ךיז וט --

 .קירוצ רָאי א טימ

 ?רענייז רעד זיא לֿפיװ ,אילושרוא ---

 .ייווצ ---

 ןעיצ ךיא לעװ םורַא העש ַא ןיא .רעדיילק יד ןטַײב יאדּכ טינ ,קנַאד ַא --

 ...ךלימ לזעלג ַא ,וטסעז .רעטַײװ

 רעטדימשעג ַא לּפָאק ןיוש טֿפָאלש ,ךלימ לזעלנ ןטימ טמוק אילושרוא ןעוו

 .ןטייק עסיז ןיא

 טגנערב ןוא זדלַאה ןטעקַאנ ריא םורַא טנעה עקיטנעהּפָא ענַײז טניײלרַאֿפ יז

 ,.טעב ריא ןוֿפ לזדניא םעד וצ ,םענעקנורטרעד כלאה א ייהעלע ,םיא

 יו ,םינּפ ןקינייב ןַײז רעביא ןעגנירּפש ,עמעראוו-קיציּפש ,ןּפיל עריא

 .רענרעד רעביא -- ןעִילֿפ טינ ךָאנ ןענָאק סָאװ ךעלעניײֿפ

 ןַײז ןוֿפ םיוא טנקירט בַײל קינוז דיא .קעווַא ריא ןוֿפ טלּפענ דמעהטכַאנ'מ

 .ןגער םעד ןייבעג

 ? ייווצ יצ רענייא וטסיב .םולח ןיא ןעזעג רעִירֿפ ךיד בָאה'כ ,אילָאק --

 .ייווצ וטסיב ָאטינ טסיב וד ןעוו טלָאמעד זיולב ,רענייא טסיב ,ןיינ

 טקניזרַאֿפ -- רעקיוה ןקידנענערב ַא טימ קילרַאק ַא -- טכיל ןוֿפ רעַײֿפ'ס

 .רֿבק םענעסקַאוװ ןַײז ןיא רעמ ץילַא

 ...ייווצ וטסיב ָאטינ טסיב וד ןעוו טלָאמעד זיולב ---

 ,ןטסױֿפ ענעַײלב ענַײז טימ ביוש ןיא ץעז א טוט ןגער רעד

 .ןעלּפַאק ןיא ץעז 8
 ,ןצַאלּפ םעיוו ענַײז
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 ןָאק רע ,יוא ?רעדילג ענַײז ןוֿפ םס םעד טגייז רעוו ?םיא טעילוט רעוו

 ! ןקיטעּפשרַאֿפ ךָאנ

 ,טעב ןוֿפ סױרַא טגנירּפש ,רעביוצ ןקינוז ריא ןוֿפ ,לּפָאק ,ךיז טַײרֿפַאב רע

 ןוא ,רָאדירָאק ןיא ןזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,קַאז ןטימ ןֿפױל וצ טמוק

 .רעגעלעג ןֿפױא גייל ַא םיא רֶע טיג דניוושעג

 : ןייוועג א טימ סיֿפ ענַײז וצ טלַאֿפ ַאילושרוא

 ! דניז טימ קַאז ןַײמ ,דניז טימ קַאז ןַײמ ---

 .ןגַײצרעביא ךיז טסנָאק ,דניז יד ענַײד טינ ,ַאילושרוא ---

 רעד ןוֿפ דלָאנ ןטרעכײררַאֿפ ןעָארג-טלַא ןיא ױרֿפ עטזױלבטנַא עגנוי ַא

 -נַאנוֿפ טדניב ,לניצ עטיור ןוֿפ טנורגרעטניה ןֿפױא ,טכיל רעקידנעשטּפָאק

 ןוא קאז ןטרעקאעצ םענעדרע םעד ,ןרערט ןוֿפ קידנקיטש ךיז ,טעכ ןיא רעד

 רעשירטקעלע ןא יו רעדַײלש ַא ךיז ןוֿפ יז רע טגנַאלרעד םעצולּפ

 : רעמאק ןיא גָאלש ַא טיג חיר-םיתמ ַא ןוא -- םָארטש

 -רַאמ ןקיעזכרוד ,ןעָאלב ןוֿפ רוטּפלוקס ענעכַארכעצ ַא -- לגנִיי רעטיוט ַא

 יד ןוא ,ןרעמש םעד םורַא ןטכָאלֿפרַאֿפ ץנַארקרעברָאל ַא -- רָאה יד ,רָאמ

 טימ סױרַא קַאז ןוֿפ ןָא טקוק ,ןכיצגערֿפ רעקידנגיל ַא ,ּפיל עטשרעטנוא

 .ןטלַאטשעג ייווצ יד ןקילב עקידרֿבק

 ? ךאלמ רעטיוט רעד זיא רעוו ,לגנִיי רעד זיא רעוו ,אילָאק --

 -רעד ןוא רוטּפלוקס רענעכָארבעצ רעד רעביא קַאז םעד רעכירַא טיצ רע

 ; םלייצ

 ,דנַײרֿפ רעקירעי-ךעצ ןַײײמ ,קילוי זיא'ס ? ךאלמ רעטיוט רעד זיא רעוו ---

 ערעזָא רעד ןבעל ןעזרעד ךיא בָאה ,טסענ רעקייינש ַא ןיא ,במעד ַא ףיוא
 יו ,יינש ןכרוד ןטכיולעג ןבָאה ןדנוװ ענַײז .לגנַיי ןמיינשרַאֿפ ַא שטָארַאנ
 מיירדעג ךיז טָאה במעד םורַא .לבַײש ןכרוד ץילבעג סָאד רעמַאק ןיא ָאד

 ,טרעטנענרעד םיא וצ ךיז בָאה'כ םיוק ,ןמָאש ןטעשזירגעצ א טימ ףלָאװ ַא

 ,ןדנוװשרַאֿפ ,ןייצ יד ןיא ןטָאש ןטימ ,ףלָאװ רעד זיא

 א יו ןעזעגסיוא טָאה רע .במעד ןוֿפ לגנִיי םעד ןעמונעגּפָארַא בָאה ךיא
 -רעד ךיז ןבָאה רימ ,אילושרוא ,רָאֿפ ךיז לעטש ןוא .עוװָאס ענערױרֿפרַאֿפ
 ןיא ,לדָאנ א יװ בַײל ןַײמ ןיא ןעמוװשעגמורַא זיא סָאװ ,יד טָא : טנעק
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 רעדייא ,טָאטש ןיא םיא טָאה'ס רעוו וטסייוו ןוא .רעטסעווש ןַײז ןעוועג

 ןעוו !לציה ַא -- ןביילג וצ טינ ? מעוועטארעג ,דלַאװ ןיא ןעמוקעג זיא רע

 ,דנַײרֿפ ןגנוי ןַײמ ךָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאח ןרעַײֿפ עקיסיֿפייײװצ עדרַאה ַא

 ןטלַאהַאב םיא ןוא עילטעּפ ַא זדלַאה ןַײז רעביא ןֿפרָאװרַאֿפ לציח ַא טָאה

 .ןגָאװ ןיא טניה עטּפַאכעג ןשיווצ

 ןַײמ ןרָאװעג רֶע זיא ,במעד ןֿפױא לגנִיי םעד ןענוֿפעג בָאה ךיא טניז

 ,לּפַאצרַאװש

 ַא ןָאטעג יצ ַא ןבָאה ןענַאשטוב עטעלַאיֿפ עטשרע יד ןעוו ,שדוח ַא קירוצ

 ערעזדנוא ןעמונעגנַײרַא אנוש רעד טָאה ,דלַאװ ןרעביא לכיימש ןקידענפעוו

 ןייא זיולב ןבָאה רימ זַא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .עװעקדָאּפ ַא ןיא ןשטנעמ

 זוהָאנרַאשט רידנַאמָאק ןוֿפ ןשטנעמדלַאװ יד טימ ןקינײארַאֿפ ךיז : געוו

 .שטָארַאנ טַײז רעדנַא רעד ףיוא

 .טכַאנ-הנֿבל ענרָאֿפסָאֿפ ַא ןעוועג זיא'ס

 .ערעזָא רעד ןוֿפ זַײא ןרעביא רימ ןעִיצ ,סעקשַארומ יו ,הרוש רעגנַאל ַא ןיא

 רע טָאה במעד ןֿפױא .הליפּת עקידעבעל ַא .לסקַא ןֿפױא ךיא גָארט ןקילוי

 ןַײז .ןֿפלָאהעג קיצניװ ןבָאה תואוֿפר עקסבַאב .ךעלסיֿפ עדייב ןרױרֿפעגּפַא

 טימ ןטיבעג עדייב ךיז ןבָאה רימ ,ןיינ .םעטָא ןייא -- רענַײמ ןוא םעטָא

 .םמעטָא יד

 רעד ןָאטעג בייח ַא ךיז םעצולּפ טָאה ,יינש ךעלגרעב סיוא ,ערעזָא ןטימ ןיא

 ערעזדנוא זַײא ןיא ןדנוצעגנָא טָאה ,רַאשזָאּפ רעטעלָאיֿפ ַא ,טכַאנ יד .אנוׂש

 טייקידרעווש יד ,ןניוא ענַײמ טולב טימ ןשַאוװעגסיױא בָאה ךיא .רעמינּפ

 הליֿפּת רעקידעבעל רעד טימ ןוא ,ּפמעט ןרעוו טינ לָאז רעַײֿפ ןוא .יינש ןוֿפ

 ןליוק ןשיווצ ךיא ףיול ,תויח ןרָאװעג ןענעז סָאװ סיֿפ טימ ןוא ,לסקַא ןֿפױא

 טשרע -- ָאד ןוא .גערב ןרעדנַא ןֿפױא םעלדָאי יד וצ רעטנענ ,רעטנענ ץלַא

 יד ןיא ןטָאש ןַײז טימ ,ףלָאװ רעקידנצירּפש-ןעקנוֿפ רענירג א ,ףלָאװ ַא

 גנורּפש ַא רע טננַאלרעד ןיוש ןוא ,ןדייב זדנוא ךָאנ ךיז טגָאי ,טנָאי ,ןיוצ

 םענעי ןיא רָאנ .זדלַאה ןַײמ םורַא ןטרעמַאלקרַאֿפ םעד ,לגנַיי םעד ףיוא

 ןעגנאהעג זיא ףלָאװ רעד ןעוו ,ךנת ןוֿפ עלהׂשעמ א יו טננילק'ס ,קילבנגיוא

 .ןברַאש ןַײז טקַאהעגכרודַא ליוק סאנוׂש םעד טָאה ,ןטֿפול רעד ןיא

 רעד ןיא טצירקרַאֿפ ןבילבעג זיא יז ,טכַאלש רעד ךָאנ געט עקינייא ןיא
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 םיוק ךָאד זיא רע ?ױזַא יו .ןדנוװשרַאֿפ קילוי זיא ,הלינמ רעקיזַײא

 םיא בָאה .ןרעֿפטנע טינ ךיא ןַאק םעד ףיוא ? ךעלסיֿפ יד ףיוא ןענַאטשעג

 ,ףלָאװ ןטיױט ןבעל ןענוֿפעג םיא ךעלדנע ןוא טכוזענמורַא גנַאל-גנַאל

 ןעמענקעװַא םיא טנָאקעג טינ בָאה'כ .רעטער ןַײז טניײוװַאב טָאה קילוי

 .ףלָאװ ןטיוט םענוֿפ

 ןייא !טנוה א ,טנוה ַא -- ,טהנעטעג רע טָאה --- ףלָאװ ןייק טינ זיא'ס --

 ןרעביא טמעראברעד ךיז טָאה לציה רעד ןעוו ,ןדייב טצישַאב טָאה ןרעטש

 ,טנוח ןטַײרֿפַאב ןטימ דנַאנַאב ,רעטעּפש .ןגָאװ ןיא ןטלַאהַאב םיא ןוא לגנִיי

 ,דלַאװ ןיא ןעמוקעג רע זיא

 רעד וצ טעילוטעגוצ ,ערעזַא רעד ףיוא ןֿפָאלשעג זיא קילוי ןעוו ,טכַאנ ַײב

 ץעגרע ןוא שינעֿפעשַאב יד םיא ןוֿפ ןעמונעגוצ ךיא בָאה ,לעֿפ רעקיזַײא

 :ןעּפילבכ טרעהעגֿפױא טינ טָאה לגנִיי רעד רָאנ .ןבָארגַאב

 ...הנֿבל רעד ןיא ןַײרַא זיא סָאװ ,םי א וצ ליוו ךיא ---

 ןרָאװעג ןײלא ןוא .ןעגנולשעג זַײא זיולב .ןסעגעג טינ רע טָאה טלָאמעד ןוֿפ

 .ןוגינ רענערױרֿפרַאֿפ ַא .זַײא

 -ַאשז ןיא ןזָאלרעביא ?ּפמוז ַא ןיא ןקילוי ןַײז רבקמ ךיא לָאז : ןיילא גָאז
 לרעדורב טיוט ןַײמ ןגָארטעג ךיא בָאה שדוח ַא ? ןייבעג ןַײז רקֿפח ןקידרעוו

 .ןריובעג ןַײז ןוֿפ טָאטש ןיא ןקידרעאב םיא ליוו ךיא .עצײלּפ רעד ףיוא

 ? רעגייז רעד זיא לֿפיװ ,ַאילושרוא

 .יירד --

 .ןזַײװַאב ץלַא ךיא לעוװ ןעניגַאב זיב .טקיטעּפשרַאֿפ טינ ---

 ןעגנעה קירב רענירג רעד ףיוא .רעטילימ לוֿפ זיא טָאטש ןיא ,ַאילָאק --

 .םירֿפח
 יד ןגָאירַאֿפ ןלעוו תוליח עשילמיה יד .רעצנַאּפ רעטוג ַא זיא ןגער --

 ? ןַארַאֿפ ָאד זיא לדיר רעניילק ַא ,לדיר ַא .עשידרע

 ןזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,רעדיילק טלּפָאק ןיא ןָא ךיז טוט ַאילושרוא

 ךיז טלעטש ןוא לדיר ַא טימ טמוק יז .ריטסַאנָאמ ןיא קירוצ רָאי ַא טימ

 .טעב ןבעל

 ! ןדייב ןצישאב טעוװ רעצנַאּפ רעד ,אילָאק --
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 ןַײז ןיא םיוא רע טעז רעדיוו .עציילּפ רעד ףיוא קַאז םעד טמענ לּפַאק
 .ןדנַאר עקידנעילג טימ טמייזַאב הנֿבל עבלַאה עצרַאװש ַא :טייקנגיובעג
 ,רעמַאק ןוֿפ םױרַא ךיז ןליונק ייז רעדייא ןוא .ריט יד ףיוא םלגיר אילושרוא
 .לטנַאמ ןרעטנוא טעב ןוֿפ ךעלַײל םעד טימ יז טמענ
 טימ טײלגַאב -- רעקיוה ןקידנענערב ַא טימ קילראק ַא -- טכיל יד ןוא
 .ןגער ןיא היוול יד רערט רענעסקַאװ רעטצעל ריא
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 ץלָאהנסמיּפ ןוֿפ עלעטסעק סָאד

 .שינעמייהעג יד טױרטרַאֿפ םיא טָאה'פ רעוו טינ ןײלַא ןיוש טקנעדעג רע

 .םולח ַא ןַײז ןָאק

 םעֿבנגעגנַײרַא ךיז טָאה ,ךעלסיֿפ ענרעבליזקעווק ףיוא ,קילרַאק-םולח א

 קינייװעניא ןסעגרַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ַאזַא לרעטצנעֿפ א ךרוד ,חמשנ ןַײז ןיא

 .דוס םעד טלייצרעד םיא ןוא ןסילשוצ

 ןטלַאהַאבסױא ךיז טָאה סָאװ ,ןקז רעד זַא ,רע טניימ ױזַא ,ןַײז ךיוא ןָאק'ס

 ענרוּפרוּפ עגנַאל ןַײז לקזיב טראוװעג ןוא םלוע-תיב ןֿפױא להוא ןא ןיא

 םיא ןוא דרע רעד ןיא ןסקַאװנַײרַא טעוװ ,סעניבַאר גַײװצ ַא יו ,דרָאב

 -נעלמַאטש ענַײז טימ טלייצרעד םיא סע טָאה -- עטיוט יד וצ ןעלצרָאוװוצ

 .ןּפיל עקיד

 -סיוא םיא דוס םעד טָאה -- טינ זַא ןרעווש טינ ןָאק רע -- רשפא ןוא

 .עקוואקוק ַא ןושל-עמַאמ ףיוא טגָאלקעג

 -עגנַײרַא טַײצ רענעי ןיא םיא טָאה ץעמע רָאנ ,רעוו טינ טקנעדעג רע

 זיא ,םענורב ַא ןיא סאג עשרעטָאט ףיוא ,ןטרָאד-ןוא-ןטרָאד זַא ,טעקשוש

 עטסרעַײמ יד טימ לוֿפ זיא סָאװ ,ץלָאהנסמיּפ ןוֿפ עלעטסעק א ןטלאהַאב

 .טלעוו רעד ןיא עקיצנייא --- ןטנעמיד

 רעטיומ רעד ךרוד ןניוצעג ךָאנ ךיז טָאה המחלמ ןוֿפ קע רעקידרעַײֿפ רעד

 .שינעֿפעשטב עשירָאטסיהערּפ ,עקיזיר ַא יוװ ,טָאטש

 עקימייל טרעגַאלַאב ןבָאה ןרעיומ עטנערבעגּפָא ןוֿפ רעצעלּפ עצרַאוװש יד

 ...םָאטש יד ןעױבוצּפָא טרעדינענּפָארַא ןטלָאװ סנקלָאװ יד ךַײלג ,סנקלָאװ

 ,םידנב ענעריּפַאּפ ןיא ןָאטעגנָא ,שטנעמ רעד טָאה טכַאנ ַא רענייא ןיא

 ,םירֿפס עקילייה ןוֿפ תומש ןוֿפ טיײנעגֿפױא ךיז רַאֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ

 .,םענורב םעד ןכוזוצֿפױא סָאנ עשרעטָאט וצ םלוע-תיב ןוֿפ ןזָאלעג ךיז

 ןטימ הׂשעמ יד טָאה ,רעגניֿפ ַא יו טנלע ןעוועג זיא רע שטָאכ לַײװ

 .ןייבעג ןַײז טמערַאװרעד ץלָאהנסמיּפ ןוֿפ עלעטסעק

 ןקיצילב טימ טָאה הנֿבל יד .טֿפרַאדַאב טינ רע טָאה םענורב םעד ןכוז גנַאל

 -םענורב רעד ןגעלעג זיא ַײברעד ןוא ךעלטנעוו ענַײז טקעלעגמורַא למיש

 ,םענעגנַאהעג ןרַאֿפ טינק סָאװ הילּת ַא יו ,גנַאטש

 ,ןעזעג טינ טשינרַאנ ןוא קינייוועניא טקוקעגנַײרַא טָאה שטנעמ רעד ןוא
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 ךיז ןגייב םַײב סבעוװניּפש ןוֿפ ןרָאװעג טקעלֿפַאב זיא םינּפ ןַײז לַײװ

 .םענורב ןוֿפ ליומ ןרעביא

 ןֿפרָאװעגנַײרַא ןוא ץענ-בעוניּפש עדנילב יד םינּפ ןֿפױא ןסירעצ רע טָאה

 ,ןלַאֿפ ןַײז ןוֿפ טַײצ רעד קילדעו ,ןטסעמוצסיוא ןיוטש ַא םענורב ןיא

 .שינעֿפיט יד

 ,טרעֿפטנעעג םיא טָאה ןייטש רעד

 -רַאֿפ יז ,קירטש ַא טרעטנַאלּפעגסױא םעזוכ ןוֿפ רע טָאה טלָאמעד ןוא

 -רעטנורַא ךיז ןעמיוק א ןיא רערעק-ןעמיוק ַא יו ןוא ,קָאה א םורַא טּפינק

 .םענורב ןיא ןזָאלעג

 -רָאטשעג טשרָאקָא ןַא ןוֿפ ץרַאה סָאד יו רעסַאװ סָאד ןעוועג זיא ךעלבעל

 .םענעב

 -סױרַא טָאה ,ביוטלקרוט ענלרעּפ ַא יו ,הנֿבל יד ןעוו טלָאמעד טשרע ןוא

 ןרעטנוא ןענוֿפעגסױא שטנעמ רעד טָאה ,םענורב ןוֿפ ץֿפיז א טימ טלגילֿפעג

 ענַײז ןוא ,ןטלַאהַאב סע םעזוב ןיא ,ץלָאהנפמיּפ ןוֿפ עלעטסעק סָאד רעסַאװ

 .ןביוא ךיז ןעִיצֿפױרַא םַײב ןעגנוזעג ןבָאה רענייב

 .טולב ןּפָארט ַא יו טנגעג רעד רעביא ןעגנַאהעג זיא ןרעטש-ןגרָאמ רעד

 ןענַאװ זיב ,םעקשעװָאלָאה עקידנעילט רעביא ןֿפָאלעג זיא שטנעמ רעד ןוא

 .םלוע-תיב ןטלַא םוצ ןֿפָאלרעד זיא רע

 ולבנָאמ עדליוו יו ןגיוא םימ ןוא ,ץרַאה קידנּפַאלק ַא טימ ,ןטרָאד טשרע

 ןטלַאהעג סע ןוא רצוא םעד ןעמונעגנַײרַא טנעה עדייב ןיא רע טָאה ,ןעמ

 .ןגעקטנַא

 .ןברַאש -- ַא ןעזרעד טָאה רע ןוא

 טימ ןוא רעכעל ייווצ עקידנעניוטש טימ ,טעמרַאּפ רעטלַא יו ןברַאש ַא

 -- ןוא תלוּפמ רעד ןיא טקוקעגנָא םיא טָאה ,לכיימש ןקידעבעל ,ןגולק ַא

 ...טרָאװ ןייק טדערעגסיוא טינ

 ? ןעמָאנ ןַײד זיא יוװ ,ןברַאש ---

 -טנעעג טינ םעד ףיוא ןבָאה ןברַאש םענוֿפ ענעסיברַאֿפ יד ןייצ יד זַא ןוא

 רעדַײלש א םיא ןוא ןטלַאהעגסױא טינ רעמ שטנעמ רעד טָאה ,טרעֿפ

 ...תוחול יד השמ יוװ דרע'רד ןָא ןָאטעג
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 וצ דעלנע זיא ןבראש רעד זא ,ןויער ןֿפױא ןעמוקעג םיא זיא דלַאב רָאנ

 ,ןטַאט ןַײז

 עקידרעַײֿפ ענַײז ןוא לכיימש ןקידעבעל םעד ןשוק טימ טקעדַאב רע טָאה

 .רעכעל סנברַאש םעד ןיא ןסָאגעגרעביא ךיז ןבָאה ןרערט

 טָאה ןוגינ רעמעראװ א .טייקשימייח ַא טליֿפרעד רע טָאה םיא ןשוק םַײב

 .ןרעדָא ענַײז ןיא טליּפשעצ ךיז

 : רעטניהַא ןָאטעג ץעז א חוּכ רעטסיוו ַא םיא טָאה םעצולּפ רעבָא

 ..ןעזעגסיוא טינ ױזַא טָאה רענעי ,עטַאט רעד טינ זיא'ם ,ןיינ ---

 ןוא ןברַאש םעד ןעמונעגנַײרַא טנעה עדייב ןיא לָאמ ַא ךָאנ טָאה רע ןוא

 :עיַאוו א טגנאלרעד רענעגָאלשעצ ַא טנוה א יו

 ! ? ןעמ -- ַאנ -- ןַײד --- זיא --- יוו --

 ...ןעמָאנ םענעגייא ןַײז טרעהרעד שטנעמ רעד טָאה טלָאמעד ןוא

 ןרָאי ליֿפ ױזַא ןיוש טנָארט רע סָאװ ,ּפָאק רעד זַא ,טליֿפרעד טָאה רע ןוא

 .רענַײז טינ זיא ,ןעלסק8 יד ףיוא

 םיא קידנטלַאהוצ ןוא ,ןברַאש םעד ןָאטעגֿפױרַא ּפָאק ןַײז ףיוא רֶע טָאה
 טאהעג טָאה רע סָאװ ,םידגבכ ענעריּפַאּפ יד ןיא ,טנעה עדייב טימ ױזַא
 -קעװַא ךיז רע טָאה --- םירֿפפ עקילייה ןוֿפ תומש ןוֿפ טײנעגֿפױא ךיז רַאֿפ
 ..הלואג יד ןענעגעגַאב וצ טָאמש רעטמיוט רעד רעביא ןזָאלעג
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 עקמָאב

 ךיז טָאטש רעטַײרֿפַאב רעד ןיא טָאה ,שינרעטצניֿפ רָאי א ךָאנ ,עקמָאב זַא

 ,יּפמָאּפ ןוֿפ רעגריב ַא ןָא טנַאמרעד רע טָאה ,ןלַאנַאק יד ןוֿפ ןביוהעגסױרַא

 .ןטנעמיד ענעצלָאמשעצ טימ ןסָאגַאב םיא טָאה עוװַאל יד סָאװ

 ,ןיּפש רעטיוט ַא ןוֿפ ןליימט עקידעבעל ,סיֿפ עקידוועעזכרוד ,עניד ענַײז

 ,ןורָא רעצרַאװש א -- לסעג לָאמש ַא ןיא ןבילבעג ןייטש ןענעז

 ,קירעשייה ַא יו ןלַאֿפַאב םיא זיא ןוז יד

 ,טייהדניק רעד ןוֿפ גַײוצליּפש --- לסעג ןטַײז עדייב ןוֿפ ןרעיומ

 ,טײקזָאר ןוֿפ טלעוו א ןיא זָאר ןוא זָאר

 .עלעזַײמ ַא -- ּפָאק םעד יירד ַא .לסקַא םַײב ןָאמעג יצ ַא רעוו םיא טָאה'ס

 ןַארַאֿפ טינ ,סיוא טזַײוװ ? ןעקמָאב ךָאנ ךיז טקנעברַאֿפ ,וטסיב סָאד ,ךַא --

 ןבַײלב ןלעוו רימ ,ונ ?לרמז ַא לַאנַאק ןיא ןעגניז ריד לָאז סָאװ ,רענייק

 ..?םײקזָאר אזא ןענַאװ ןוֿפ !ןרעיומ יד זָאר יוו רָאנ עז .ָאד ךיוא דנַײרֿפ עטוג

 זַא ,ךיז טנַאמרעד .לסקַא ןַײז ףיוא ,עקנַיַָארג יד ,יז טלטרעצ עקמָאב ןוא

 .ןעלעמילב ןַײז ןעבולַאה ױזַא רע טגעלפ לָאמ ַא

 ןייק טינ -- ןרעיומ יד .טײקזָאר יד טדניוושראֿפ עלע מיל ב גנַאלק םַײב

 א -- לדנקלָאװ א טבעווש ייז רעביא .ןטעלעקס ענעמייל רָאנ גַײצליּפש

 ,לגילֿפ עטץעשזאסרַאֿפ טימ ךאלמ

 ?רעטַײװ סָאװ ןוא -- עלעזַײמ סָאד םיא טּפוצ -- עקמַאב --

 ןטימ ןוא ,ןעמ טדַײנש ןעננַאז יד .ןעגנַאז ןשיווצ געטש ַא -- ןורּכז ןַײז

 .געטש רעד ָאטינ -- ןדיינשסיוא

 עטַײרֿפַאב יד ןגעװטנַײד רַאֿפ טינ ,ךיא יו עלעזַײמ ַא טסיב ,עקמָאב --

 ? המקנ יד זיא ווו .טָאטש

 םעד -- לסעג סָאד קעוַא טגָארטמ לגילֿפ עטעשזַאסרַאֿפ יד טימ ךאלמ רעד

 .ןורָא ןצרַאװש

 ןקידמַאז ןטימ ,ןטנקירטעגסיוא ןַא ךַײט ַא ןוֿפ עטערָאק יד יוװ ,ןגעקטנַא

 עטיירב קידמשונגמ א םיא רַאֿפ ךיז טקעלּפטנַא ,שיֿפ עטיוט ןוֿפ רעבליז

 עַײנ יד ןרישרַאמ ריא רעביא ןוא ,ןטנַאק יד ַײב זיוה קידעבעל א ןָא סָאג

 יו ,קיזומ ענעשעמ אזא טגנַאלרעד סָאװ ,רעטסעקרָא ןַא טימ ןטַאדלַאס

 .הנותח א ףיוא ןצנַאט ןטלָאװ ןרענוד

 ןביילב ,םלענ טרעוו ןטַאדלָאס יד טימ םענייא ןיא רעטסעקרָא רעד ןעוו
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 ,ליוקניימש ןטקאהעצ ןוֿפ ןלַײזבױטש -- ןעגנַאלק ענַײז ךָאנ

 ןריֿפ ,טנַאה ןיא ךעלסקיב עטרעכױררַאֿפ ,עצרוק טימ ,ךעלגניי עפעוורָאב

 .ןױשרַאּפ םענעדנובעג ַא ןלַײז יד ןשיווצ
 .ןקיַייברעד ַא ּפָא עקמָאב טלעטש -- ?לזמ-רב רעד זיא רעוו --

 טריֿפ עמ .טָאטש ןוֿפ ןילּת רעקידרעירֿפ רעד .סענעשעק טימ לנױֿפ ַא --

 .ןעגנעה םיא

 ? ןילּת ןַײמ ,ןילּת רעד ,ױזַא --

 טימ לגױֿפ" םעד ןָא טגָאי ןוא קורב ןרעביא ןגָאי טמענ עקמָאב ןוא

 ."םענעשעק

 רענעקשארַאב 8 ןיא לגנַיי ַא ,םענעדנובעג םעד טריֿפ סָאװ רענייא רָאנ

 םיא טלָאװ ןוז יד יו ,ךעלקנירּפש-רעמוז ענירג ןיא םינּפ ַא טימ ,עכַאּפַאּפ

 .ןעקמָאב ןגעקטנַא לסקיב ןַײז ןָא טלעטש ,ץענ 8 ךרוד ןטכױלַאב

 ? ןיהווװ ,רענריב ---

 .ןילת םעד ןעז --

 ..ןטרָאג רענידראנרעב ןיא .טינ -- ָאד --

 ףיוא ייז טשימ רע .ןברַאֿפ ענַײז ןעקמָאב ןיא טשימ ,רעלָאמ א ,ןורּכז רעד

 ןוא ייז ןיא רע טקנוט ץילב ןגנַאל ַא טימ ןוא .תומשנ יו ערטילַאּפ רעד

 : טלָאמ ,טלָאמ

 ןעלעמילב טימ רע ּווװ ,עּפולַאכ רעד ןיא רעױּפ םַײב .טכאנ עווָאצרַאמ ַא..

 רענעגושמ ןיא ןרעמָאי ץעק .רַאשזָאּפ ַא סױרַא טגָאלש ,ךיז ןטלַאהַאב

 םענוֿפ עקמָאב טגנירּפש ,רוננעק ַא יו םעזוב ןיא דניק ןטימ .טייקסיז

 א ןגָאינָא ןליוו סנטָאש ענרעבליזקעווק ערעייז .יינש לגרעב ַא ןיא םעדיוב

 -נַײה רָאנ .ךַײט נערב רעדנַא ןֿפױא זיא טלעוו עטייווצ יד .טלעוו עטייווצ

 ןשימייה םענוֿפ קעדזַײא רעד .לװַײמ רעד סָאבעלַאב זיא טכַאנ עקיט

 טולב ןקעמשרעד םַײב ןסקָא יו .רעטכעלעג ןוֿפ טצַאלּפ .טצַאלּפ -- ךַײט

 םירט יד .עלעמילב ןוא עקמָאב -- ייז רעביא ןוא ;סעירק ענַײז ןעווער

 שידניק ַא טימ ךיז טנייוועצ עלעירק ַא .תורצוא יוװ ןגיווועג ןוא ןטסָאמעג

 ! רעבירַא ,רעבירא -- !ןעקנאד וצ לװַײט רָאנ .ןייוועג
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 רעייז טימ ףושיּכ א ןָאטענּפָא טָאה רעוו -- גערב ןֿפױא ןטָאש רעייז

 !לּפמעל א טימ ןטָאש א ,ןגיוא ענעקוואיּפ טימ ןטָאש א ? ןטָאש

 טריֿפ עמ סָאװ ,רעד .תוילּת ייווצ --- ערטסויל ַא יו םיובנשרַאק ַא םורָא

 -גנילירֿפ א יוװ .ןעלעמילב טשרע וצ טגנעה ,םענעדנובעג ַא טציא םיא

 -- ריא רעביא ןוא .טײקָאלב רעקידֿבוט-םוי רעד ןיא יז טלּפַאצ עלעמילב

 | .ןבלַאװש עקידרעשטיווצ .ןבלַאװש

 רעסעמלָאג 8 ןוא ,קירמש יד ּפָא ךיז טסַײר -- ןעקמָאב טגנעה רע ןעוו

 .ענעשעק ןַײז ןוֿפ סיױרַא טלַאֿפ

 ןילּת רעד טנערֿפ -- ?רעסעמלָאג םעד ןטלַאהַאב וטסָאה ױזַא יו ---

 ,שינעמייהעג ןַײמ זיאיס ---

 ? םיא וטסנַאק ןצונַאב ---

 עי --

 .רעלָאג א ףרַאדַאב ךיא ,ןבעל טסבוַײלב ---

 ,רעסעמלָאג ןטימ טריֿפ ןוא ,ןילּת םעד ,עדרָאמ יד םיא רע טּפיײז טָא ןוא

 ,רעטיצ ַא טנַאה ןַײז טוט ,זדלַאה ןקידרענָאג םוצ טמוק סע ןעוו

 ? ַאה ,ןדַײנשרעביא ךיז טסולג ריד ---

 .טינ ןקייל ךיא ---

 ? ארומ טסָאה ,ארומ ? סָאװ זיא ---

 ,עניילק וצ א זיא'ס ,טינ המקנ ןייק זיא המקנ אזַא ,ןייג --

 מעילוה רענעי ןעוו ,לָאמ ןייא זיב ,ןילּת םעד רע טלָאג רעטַײװ ,רעטַײװ ןוא

 ."טָאטשמייהעג" ןיא ןענירטנַא וצ ןעקמָאב טָארעג ,לַאב ַא ףיוא

 א ַײב .עקמָאב ךיז טלקנעווק ,סעיצַאקַא ןשיווצ ,ןטרָאג רענידרַאנרעב ןיא

 ,ןילּת רעטּפשימרַאֿפ רעד --- ןגַײװצ יד ףיוא קירטש ַא טימ ,ןָאילק

 : טניימעג טלָאמעד וטסָאה סָאװ -- עלעזַײמ סָאד םיא טגערֿפ -- עקמָאב --

 ? "ףניילק וצ א זיא'ס ,טינ המקנ ןייק זיא המקנ ַאזַא"

 ...םניימעג טלָאמעד בָאה ךיא ..,טניימעג בָאה'כ ---

 ,ןרעֿפטנע טינ ןָאק רע !לווַייט םוצ

 : ןרעטש רעקידנלַאֿפ ַא יו קנַאדעג ַא ,לַאֿפנַײא רענדָאמ ַא -- דלַאב רָאנ
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 םיא ןלייצרעד ,עכַאּפַאּפ רענעקשַארַאב רעד ןיא לגניי םוצ ןֿפױלוצ טעוו רע

 ןקיבלעז ןטימ ,ןביולרעד דניצַא םיא רע לָאז ןוא ,ןילּת ןטימ תוכַײש ןַײז

 םעד רעטציא ןרעה רימָאל ןוא .ןלָאגמורַא ןילּת םעד לָאמ א ךָאנ ,רעסעמלָאג

 :לוק ןשירעגיז

 ? ַאה ,ןדַײנשרעביא ךיז טסולג ריד ---

 ךיז טָאה ,קנַאדעג ןיא המקנ יד טבעלעגרעביא טָאה עקמָאב ןעוו רָאנ

 .עלעזַײמ סָאד טכאלעצ

 -ילב ּוװ זיוה םוצ קעװַא ,ןטרָאג רענידרַאנרעב ןוֿפ קעװַא רע זיא דלַאב ןוא

 םענעלַאֿפעצ ןַײז ןָאמעג שוק ןקרַאמש ןייא ןוא ,ןריובעג זיא עלעמ

 .םייל ןמיור
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 ןיב רעדליוו ַא ןוֿפ קינָאה

 ןעָארג ןיא זיב ענעסעזרַאֿפ ַא ,עטלַא ןַא : טכַאנ יד ןבַײלב ןיוש טעוו אזַא

 .ןַײרַא ּפָאצ

 ןוא דרע רעד ףיוא ןזָאלענרעביא עטנעָאנ עריא עלַא טָאה סָאװ ,הנֿבל יד

 רעד רַאֿפ טעבנטיוט םענלמרימ ריא ףיוא יודיוו טנָאז ,טינ יז טעז םענייק

 םעשטרָאק סָאװ ,עמייל ןרבק םעד ,טָאטש ןיא שינעֿפעשַאב רעקיצנייא

 .רעטעלב עקידנצֿפיז ץעּפוק ַא ןיא ,םַאג רעקצינדור ףיוא ,ןטנוא ךיז

 טָאה סָאװ ,רע ,ןרבק א רע זיא ,םינּפ ןַײז טקנעדעג רע טניז סָאװ ,עמייל

 םענייק רעמ ןיוש טעוו ,ןימלע-תיב ןבלַאה א רעדניקנשטנעמ טימ טײזרַאֿפ

 .ןַײז רבקמ טינ

 יד ןוֿפ תוכלמ ןיא ןַײרַא ןענעז עלַא ,עקיטריבעג ָאד עלַא ,םינקז ,רעדניק

 -ץצ ןיא ,ןטניוו ענרענייב .ןטַייש עקידנעמַאלֿפ ןרָאװעג -- טשרע וצ .ןרעטש

 ןרעביא ןעגנאהעצ ןוא ןגָארטעצ ןבָאה ,סדודךגמ טימ רעדמעה עטקילֿפ

 .ןיורק רעקיטולכ א ןיא ןעקנוֿפ ערעייז טלעוו רעד ןוֿפ ןברַאש

 .ןימלע-תיב ןַײז טמעשרַאֿפ

 .תוֿבצמ יד טמעשרַאֿפ

 ,םינתוחמ עטקידיײלַאב ייהעלע ,ּפעק ענעגיובעג טימ ייז ןעקניז רעבירעד

 .הּפוח רעד רעטנוא ןוֿפ ןדנוװשרַאֿפ זיא הלּכ יד ןעוו

 .עמייל זיא טמעשרַאֿפ

 ...הנֿבל יד ןַײז רבקמ ףראד עמ ,וטסיב ווו ,לדיר ---

 טננעה ןרעדנא םעד ףיוא .גיוא ןרעזעלג ןַײז םימ הנֿבל יד רע טעז דניצַא

 .טלעוו-ר ע ד ףיוא רעמ טינ זיא לסילש רענרעבליז רעד .סָאלש ַא

 ןכָאמשעגסױא ןיב עדליוו א םיא טָאה ,קירוצ טרעדנוחרָאי ןבלַאה ַא ,לָאמ א

 .גיוא ץעקניל סָאד

 : םקניּפ ַא ןיא ןבירשרַאֿפ זיא ןיב רעדליוו רעד טימ חׂשעמ יד

 ,רֿבק ןיא תמ ַא ןזָאלעגּפָארַא טָאה עמייל ןעוו ,גָאטרעמוז םענייש ַא ןיא

 רעדליוו ַא ןיא טלעטשרַאֿפ המשנ סננימ-רב םעד בורג ןיא ןגױלֿפענטימ זיא

 ,קיביײא ףיוא ךיז טנגעזעג עמ רעדייא דופ א ןעמױרנַײא טֿפרַאדַאב .ןיב

 ,רעטסַײג ןוֿפ ַײרעליּפש יד ןעמונַאב טינ טָאה ,םיקו-יח רעטסָארּפ 8 ,עמייל
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1954 

 ןָאטעג ץעז ַא טָאה רע ןוא ,לקנומ-לקנוק רעצנַאנ רעד ןלעֿפעג םינ זיא םיא

 .עטעּפָאל רעקימייל ןַײז טימ ןיב יד

 למינּפ קינוז ,ןֿפילשעג ריא .ןייוועג שירעדניק א ןזָאלעגסױרַא טָאה ןיב יד

 טָאה רעטעּפש עלעקטונימ ןייא .ןטיױמ םענוֿפ קילבנָא םעד ןעמוקַאב טָאה

 יד ּווו ,גיוא ןקניל ןרַאֿפ טּפַאכעג ךיז טָאה עמייל .שטיווק א טרעחרעד ןעמ

 -ץגסיוא דלַאב זיא גיוא סָאד ןוא ; קָאטשניב 8 ןיא יוװ ןַײרַא זיא ןיב עדליוו

 .עּפַאל רעקירָאה םנרבק םעד רעטנוא סקַאװ ןקידנעּפישז ןטיור א ןיא ןענור

 ןענאטשעג זיא טֿפַאשנרֿבק ןַײז .ךעלדער ףיוא ןעגנַאגעג טלַאמעד זיא טָאמש

 טָאה עמייל רָאנ .תמ ןרעֿבושח ַא וצ ןזָאלעגוצ טינ םיא טָאה'מ .ןַאק ןיא

 ןטימ רָאטקָאד א .ליטש ןרָאװעג ןענעז "ךעלדער" יד ןוא ןבעגעגכַאנ טינ

 ןוא ָאלב ױזַא ,גיוא ןרעזעלג ַא טלעטשעגנַײרַא םיא טָאה קינלוריצ ןעמַאנ

 סעדורג יד טימ ןעמַאזוצ ןוא .קיּפוּפ רעשרעניה ַא יו סיורג ױזַא טעמּכ

 הׂשעמ יד ןבָארגַאב עמייל טָאה ןימלע-תיב רעשטערַאז םעד ףיוא דר

 .ןיב רעד ןגעוו

 .םנּפָאקוצ םיא ןעקוַאימ ,ךיז ןרָאּפ םַײב ץעק יוװ ,ןטניוו

 לדנעק ַא ןגָארטוצ רענייא םיא לָאז .טַײװ ןענעז םיתמ יד ,לאוג ןייק ָאטינ

 ...רעסַאװ

 ! חנֿבל יד ןַײז רבקמ ףרַאד עמ ,וטסיב ּוװ ,לדיר ,יִש ---

 .ןּפַאטנָא טינ רע ןָאק ,בַײװ עקידנימלע-תיב ןַײז ,לדיר ןַײז רָאנ

 -נעגנעה ןשיווצ ןיילַא טרעדנַאװ .םיא רעביא לדיר ןַײז טרעדנַאו טָא .אש

 .ףוס-ןיֵא ןקידנעגנילק םעד ,לדיר ןַײז ,טבָארג יז .ןעקנוֿפ עקיד

 וצ ןרעטש א וצ טנייל .חנֿבל רעד וצ טנַאה עגנַאל ַא סיוא טיצ ץמייל

 .רעכעלזָאנ עריא

 ...לֿפַאצ ןייק טינ ךיז טיג לרעדעֿפ ענרעבליז סָאד

 ןוֿפ ןגױלֿפעגסױרַא ןיב עדליוו יד זיא -- ןעזעג ןיילַא בָאה ךיא -- טלָאמעד
 ןקידרעַײֿפ ןטצעל ריא ץרַאה ןַײמ ןיא ןכָאטשעגנַײרַא ןוא גיוא ןרעזעלג ןַײז

 .קינַאה
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 גיס רבדימ ןיא





 :ציס רבדימ ןיא

 ֹא

 עיוו ןַײמ ףיוא עקידנעקנעב יד רערט יד

 .יז טמַאמש רבדימה-רוד ןוֿפ .וד יו טלַא זיא

 היכז יד טָאה סָאװ ,רערט רעניילק רעד ביול ַא

 .יז טמַאלֿפ ןורּכז ןַײד ןיא ךיוא זַא ,ןעז וצ

 .ןורּכז ןַײד זיא טינַארג רעטלֿפַײלשעג

 .רעַײּפ רעקידנרעצרַאֿפ ַא זיא טכַארּפ ןַײד

 ןרָאּפ לחנ םַײב ינק ךיא לָאמ 8 יוו ןוא

 .רָאיַייה ךיוא טייקיבייא עקרַאטש יד קנירט ןוא

 ,הכוז סָאד ךיא ןיב סָאװ טימ ,טָאנ ןַײמ טָאג ,א

 ,ןשוג ןיא רענעטָאנקרַאֿפזדלַאהדזיב ,ךיא זַא

 ,יכנָא ןוֿפ גנַאלקּפָא םעד וצ ןעמוק לָאז

 ! ןשיור ענַײד לגילֿפ יד ּווװ ןעמוק לָאז

 ב

 ,ןלַארָאק ןוֿפ לזדניא רעד ,דיֿפַאנַאס ַײב

 -- ,עטכוב םהמלש ןגעקטנַא ןיורקנרעטש יד

 ,ןלַארטש טימ טמױזַאב ,םי ןיא טמיווש ןטָאש ןַײד

 .עטכוזעג ךיז ןיא --- ייז רעטנוא ןעגנַאלק ןוא

 : עילַאװכ ַא ןיא ןעקנוטעג טנַאה ַא בָאה ךיא

 ...קידייל ןבַײלב טינ טנַאה יד לָאז ,רעטילּפש ַא --

 אילמּפ ענרוּפרוּפ ַא טָאה ףוס-םי ןיא

 .קידיירֿפ ןוא ביל רעגניֿפ ענַײמ ףיוא טליּפשעג

 ,ןגיוצעג ךימ סע טָאה רעטַײװ ,רעטַײװ ןוא

 -- -- עיניל ןוא גנַאלק ןוֿפ לאוק ןקידעבעל םוצ

 ,ןגיױא יד ןיא לרעּפ טימ ,ָאֿבש-תּכלמ ןוא

 .עיניסעבַא ןוֿפ ןָא טמוק ,טסורב יד טליהטנַא
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 ג

 .ןעמַאזוצ ךיא רעטעלק ל"הצ ןגנוי טימ

 .לנָאל רעד ביוטש ןיא .דרעב יד ענעלַארָאק

 ,ןעמַאז ךיז העש א םוטעמוא טסעוו וד זַא ---

 ,לנַאװ רעד רָאי קיצרעֿפ טעװ ןרעיודעג

 --- ןידניא ןַא סיֿפ עריא ןגָאירעד ליוו סע

 ,רעניד ןוא קילב ריא ןוֿפ רעטַײװ ןענעז ייז

 -- ןיד-ןיד ,לקעלג ןדלָאג ַא טגנילק ןיד-ןיד ןוא

 .רעניודעב ןטיוט ןַײז טֿפור למעק ַא

 -- ןגיַײוװצ יד םורַא גנַאלש ַא .קסירַאמַאט ַא

 ...לעב ןוֿפ רוּפש ַא רימ וצ ךָאנ טלצנילב סָאד
 ,ןגַײמש רימ --- רימ ןוא .ּפָא ךיז טלעטש למעק רעד

 ,ל"הצ םעד סױרַאֿפ לַײזנקלָאװ א טייג'ס ןוא

 ר

 .תוילג-ץוביק רעצנַאג ַא -- ףלעווצ םיטֿבש ןופ

 .םיטֿבש ןיא טליימעצ ךיז ןבָאה םיטֿבש יד

 ,סעילָאר יד ךיז ןשיוט רעדניק ענַײד ַײב

 .םעמָא ןַײד ענעקורט רענייב ןיא טסזָאלב וד

 ,.רעדנעל ןוא טעטש ןעמיווש ןדמַאז עטיור ןיא

 ,ןטַײש עקידנענערב .עמַאמ ַא .דניק ַא

 ,רעדנעוועג ןָא ,ןטָאש ןָא ,טֿפול יד יוװ ןוא

 ,ןטַײצ עלַא רַאֿפ טַײצ יד קיטכיזכרוד זיא

 ,רעגנִיי המוא ןַײד טרעוו יניס רבדימ ןיא

 ,סקניּפ ןַײד --- זדלעֿפ רעטעלב ןיא ,טָאבעג ןַײד ןוא

 רעגניֿפ ןקידרעַײֿפ ַא טימ ןצירקרַאֿפ

 !סעקנילבערט ןוא סָאטעג יד ןוֿפ ןטעלעקס
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 ,קיבייא ןבַײלב טעוו טּפירש עטצירקעגנַײא יד

 .העד ןוא טכַאמ טימ טינַארנ ןיא טלגיזרַאֿפ

 קיבײל ןעמורב טעוװ עטניבייל ַא יוװ ןוא

 -- .ענרב-שדק ךרוד בקנ-לא-פַאר ןוֿפ

 ,רעדילג יד ןיא ןעגניז טמענ גנַאזעג אזַא

 !ןעגנוזעג רימ ןיא סע ןטלָאװ ןצילב יו

 .רעדינ רעד ןיא זיא טכַאנ ַא .ןוז יד --- ךיוה רַאנ

 .ןעגנוי יד סיוא ןעעז ןשריה עטיור ןוא

 עסַאנ קימייל א .ןַאריֿפ לָאט רעד זיא סָאד

 .רעדניר ןעקעלב סע .םיױבלדנַאמ א .דרע יד

 ,עסַארעט א ןוֿפ ּפָארַא ןוז יד טלַאֿפ'ס ןוא

 .רעדניק יד יז ןּפַאכ ןעלסקַא יד ףיוא ןוא

: 

 ,תומקנילא ,יניס ןיא טכאװעגֿפױא טסָאה

 ןביוהעג ןיוש ךיז טָאה ץיּפשנרַאב ןַײד וצ ןעוו

 -- תומצע יד ןוֿפ גרַאב רעד ,קלָאֿפ רעטיוט ןַײד

 !ןביוט עקידלושמוא ןוֿפ גרַאברעמָאי א

 לזירעג-מולברעדניק שידרערעטנוא טָאה'ס

 ןעמיטש עקידנבעלַאב טימ טמערַאװרעד

 ,לזיק ןוא טינַארנ ןַײד ןיא ןרעדָא יד

 : ןמיס ןַײד גרַאב ןטייווצ םעד טקעלּפטנַא טסָאה ןוא

 -- ןליוז רעטנוא גַײצליּפש יוװ ענעטַארטעצ

 .דחּפ ןוא טיוט יניס ןיא טציא ןטערטעצ

 ,ןליוק ענַײד ןעולג ןּפיל יד ףיוא ןוא

 ! דחיתמ ךיז וטסיב רעדניק יד טימ ןוא
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 ...אסומ לבעשזד ,לַאברעס :ןעמענ ריד טיג ןעמ

 .רענעש רע זיא עלַא ןוֿפ .גרַאב םעד ליֿפ ךיא

 -- אתורֿבחב ןזדלעֿפרעּפוק טימ טסיוטש וד

 .רענעי ,רענעי טסיב : ןָא טזַײוװ טולב ןּפָארט ַא

 ,רענעט עבלעז יד טרעהעג ןעוו ןיוש בָאה ךיא

 ! ןֿפָארמעג ריד וצ ךיא טלָאװ טייחרעדנילב ,ָא

 ,רענעי ,רענעי טסיב :ןָא טזַײװ טולב ןּפָארט ַא

 .ןוֿפצ םעד ןָא טזַײװ טענגַאמ עלעדענ'ס יו

 .רעטנוא טינ םייג יז .ןוז יד ּפָא ךיז טלעטש סע

 ,ןסוֿפוצ ריד ,חבזמ-ןייטש ַא ףיוא ןוא

 ,רעטדנּוװרַאֿפ א רענלעז א ,דניק-תולג ַא

 .ןסורג עטצעל יד םייהַא ריד ןוֿפ טקיש ןוא

 ח

 םימׂשב טימ טילב טייקליטש יד ! גרַאב רעד ! גרַאב רעד

 ,טייקנייר ענעטנעמיד .תורוד עלַא ןוֿפ

 ,םיא םָארטשַאב א טיג ןוז יד ! גרַאב רעד ! גרַאב רעד

 ,טייקנייש ןַײז ןיא הטילש ריא טרעוו ןצלָאמשעצ

 -- סרעטייל עקידנלַארטש ייווצ םיא רעביא ןוא

 .ןעלּפַאטש יד ףיוא ייז טלי ֿפ ןעמ זיולב סָאװ ,טירט ןוא

 ,סרעטיימורט ענרעּפוק ןזָאלב סע ...גנַאלק ַא

 .ןעלּפאצרַאוװש יד ןרעוו ןעהנס ןוא ...גנַאלק ַא

 ,ןטלַאּפש ענַײז ןוֿפ טנָאלש רעבליז קיטסָארֿפ ַא

 ,רעטיצ ַא ךרוד טֿפױל ןייבנקור ןַײמ ףיוא ןוא

 ,ןטלַאהַאב ודלעֿפ ןיא ,טסַײג ןַײז ךימ טלָאװ סָאד יו

 .רעטמיבעג ןוֿפ המּכסח רעד טימ טרירַאב
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 ֹט

 ,הרוש ַא ןיא ךיז לעטש ןוא ךיש יד סיוא וט ---

 .ןעקנעווש ךיד דמַאז סָאד לָאז ןוא ךיש יד סיוא וט

 .חרוֿבג-ןּתמ ןוֿפ טַײצ יד ָאד זיא דניצַא

 .ןעקנעב ןוֿפ םוהּת ַא .םוחת ַא זיא טייקליטש יד

 ,סרעמייל עקידנלַארטש יד ףיוא ,ןביוא ןוא

 ,ןֿפימ עמַאס יד ןוֿפ טרעטעלק הליֿפת א

 ,םרעטיימורט יד ןוֿפ גנַאלק םַײב ,ץירַאה ןיא טלָאוװ'ס יו

 : ןפילשעג ךיז טנעמיד א ןָא טנעמיד ַא

 .רעדניוושעג ןיוש ןעמוק םולש ןוא ור לָאז

 .האניׂש יד קעווַא זָאלב --- יניס ןיא גרַאב ןוֿפ

 ,רעדניק ענַײד טימ דנוב ַא ַײנ'ס ףיוא דַײנשרַאֿפ

 !ענירג ןרעוו ןדמַאז עטיור ןלָאז ןוא

 ,ןרעטש יד גרַאב ןֿפױא ןעמוק םעצולּפ ןוא

 .תולג ןוֿפ רימ יו טקנוּפ טרעדנַאװעגֿפױנוצ

 :ןרעה ,ןעעז רימ ,טכיל ןוֿפ ענעמונַאב

 .תולזמ יד טימ סנייא ןרעוו ןשטנעמ יד

 ,המיא רעקידנצילב ךרוד ,גרַאב ןֿפױא ןוא

 רעביא יז טיג רע .ןַאֿפ 8 טימ לגנִיי ַא

 ,עמייהעג 8 ןביוא יז טמענ סָאװ ,טנַאה ַא

 .רוביג םעד טשטנעכ ןוא ,טייקיבייא טימ טבלַאז ןוא

 ,יניס ןיא טכַאנ יד ןעזעג טָאה סע רעוו ןוא

 .ןעמָאנ ןַײז ךיוא יניס רעד טעוװ ןעקנעדעג

 ,יניס ןיא טכַארּפ יד ןעזעג טָאה סע רעוו ןוא רעבמעוושג
 ,ןמָא .ןלייצרעד רָאי טנזיוט ןענעק טעוו 1056
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 רעבמעווָאנ
1050 

 שריה ַא ןוֿפ ןעקנַאדעג

 שריה ַא ןוֿפ ןעקנַאדעג

 קיווייל .ה רַאֿפ

 .םירט ענַײמ רַאֿפ שריח א טינק'ס .ןעניגַאב
 ,הנידמ ענרוּפרוּפ ןַײז יינש ַא טכַאנ ַײב טָאה טֿפושיּכרַאֿפ
 ,טינק רע ,סנַײז טינ זיא םינּפ ןַײז
 .ענימ ןַײז טינ רֶע טנעקרעד יינש םעניא ןוא

 ? דניצַא ןַאט סָאװ .טָאג ןיב ךיא זַא ,טניימ רע

 .ערבַאלעדנַאק עסַאנ ַא ,ענעלָאטשירק א זיא ּפָאק ןַײז

 "ָ ךנילב ךיא ןיב ?ןשריה ענַײמ ןלייצרעד"

 .ערבַאס 8 ףיוא טרעשטיווצ ןרעטש לטניב ַא

 םיוק-םיוק ןיב ךיא ,דניקרעטיצ ןַײמ ,ינק טינ --
 .ןעגנַאֿפעג ודנוא ןדייב טָאה יינש ַא .ןיב ךיא סָאװ רעבלעז רעד
 םיורט ןוֿפ גָאי ןוא טולב-יניס ןַײמ קנירט ,ָא
 .ןעגנַאלק ענַײז רבדימ ןיא ךוז ןוא .םינ ןיב ךיא סָאװ םעד וצ
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 ַאנַאגרָאמיַאטַאֿפ

 .חַאלַאב-לא-ריד ןבעל -- רֿכח ַא טלייצרעד -- סָאד זיא ןעשעג

 ,ךאלמ ַא ןוֿפ ןטָאש רעד םיא רעטניח ןוא .קירעשייה א

 .ןליוק ןטעקוב טימ לגילֿפ ענַײז ןענעז אמּתסמ
 .ןלױהרַאֿפ געוו ןַײז ָאד ,קיטנעק ,טָאה זדנָארב רעקידנעילֿפ רעד

 :רעקַאלֿפ עמַאס םעניא ןוגינ רעטנָאנ ַא -- טכירעגמוא ןוא

 רעקַאמשעג ַא חיר ַא ןוא .עינזוק ַא ןוֿפ גנַאלקּפָא רעד

 .ןענָאילק יד ןוֿפ רעמעלב ףיוא םענעקַאבעג טיורב ןצרַאוװש ןוֿפ
 .ןענַאזאװ ןוא ןבלַאװש יד טימ עקזַײה ןַײמ ךיוא זיא טָא ןוא

 .הזוזמ ןוֿפ רימ טנַאה ַא טיג ידש ןוא ןַײרַא םוק ךיא
 .עזולב א טיינ רעטסעווש ןַײמ .ווירב ַא רימ וצ טבַײרש עמַאמ ןַײמ

 ,לדָאנ ריא וצ םעדָאֿפ רעד זיא רעטצנעֿפ ןיא םיױבלשנַײװ רעד

 .לודג דוֿבּכב טיירק סָאװ ,ןָאה ַא -- טנַאװ ןֿפױא רעגייז רעד

 ! ןגייצרעביא ךיז זומ ןעמ ? ןַײז סָאד ןָאק יוװ ? שינעדנעלב א
 -- .ןגַײװצ ףיוא עטעליסעג יד לשנַײװ יד ןיוש ךיא גנילש טָא

 רעדעיא סַײבעצ ךיא ןוא ! ַאד ןענעז ךעלרעק וליֿפַא
 .רעדעפ עקידתודופ יד םעט ןקּפרעט ןיא ךיוא ןליֿפ וצ

 ...םדָא-ךב א ןגייצרעביא לָאמ ייווצ ךיז ףרַאד קידנעטש רָאנ

 .םעדָאֿפ םעד ןָא לדָאנ יד ,עקרעטסעווש --- ךיא נָאז -- רימ ַײלטנַא --

 .רעגניֿפ ןקניל םעניילק ןַײמ ןיא לדָאנ יד םָארטשרַאֿפ ךיא ןוא
 ,רעגנַיי ,רעגנירג רימ טרעוו'פ !קיטיײװ רעקידנעגניז ןימ אזַא
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 .עמצירּפ 8 יוװ ךיז טזָאלב ןלערק לשטַײב ַא טימ קידניא ןַא
 .עטצילבעצ ַא רעװַאשז רעטנוא עינזוק יד ךיוא זיא טָא ןוא

 ! רעמַאה ןטימ ןדימש עמַאט רעטיומ א ןָאק יו ,דלַאװעג
 .רעמַאק ןוֿפ םיא וצ גָאי ךיא דניוושעג ןוא ,ןֿפלעה םיא זומ ןעמ

 .עינזוק רעד וצ ןגיוא יד ןיא עקנָאל ַא טגנערב רעױּפ ַא
 ,עינווּפ :עטַאמ רעד ןוא ?ַאווָאמַאג שזוי ַאװָאקדַאּפ ,ונַא --

 ,ןרעווש ןַײז ןוֿפ גנַאלקּפָא רעד זיא רעמַאה-לגנִיי רעגנירג ןַײמ
 .ןרערט ןיא ּפָא ןעייג ייז ןוא ןעגנילק ,ןעגנילק עדייב ןוא

 ,עזַאּפ ןגיל םרעמַאה יד ,זָארג ןיא לַײװ א ךיז ןגײל יפ - .ננעוש
 !הזע ןיא ןיוש ןענעז רימ :לוק א רעה ךיא לָאמ ַא טימ וא 6
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 "האוֿבנ ןוֿפ לַאװק רעד"

 עקידנעמַאלֿפ טימ ןשריה עדנילב יו ,ןכַאלֿפ עקידמַאז ןיא מרעטנַאלּפרַאֿפ

 ,רבדימ ןקיטמכַאנַײב ןיא גָאט ןוֿפ ןלַארטשּפָא יד ךיז ןעשטרָאק ,רענרעה

 ? ןכילגעג רבדימ רעד זיא ןעמעוו וצ

 עריא ןברק ַא רַאֿפ טגנערב טכַאנ יד ּוװ ,טנעמיד ןוֿפ חבזמ ןקיזיד ַא וצ

 .ןרעמש עקניגנוי

 : םיטש ַא ךיא רעהרעד טייקליטש רעד ןיא

 ! םהרֿבַא --

 :רענעגיוצעצ קידוועגניז ןוא רעכעלטַײד םיטש יד טמוק דלַאב ןוא

 ! םה---ר--ֿכַא --

 : ךיז ןגייב ינק יד .טנורנּפָא ןַא רַאֿפ --- טולב סָאד

 ..יננה טו

 וצ ,ןיחַא יצ ַא ךימ טגנַאלרעד .ןצרַאה ןַײמ ןיא ןַײרַא ךיז טלגענ טנַאה ַא

 ,לוק-תב םעד

 .רעטנענ .רעטנענ .רעטנענ

 ןוֿפ גנוצ יד יו ,לַאװק ַא .זדלעֿפ ַא : רבדימ ןוֿפ ןסיוועג םעד עזרעד ךיא

 יד ןעקנירט םַײב ,לַאװק רעד ןוא .ןטלַאּפש ענַײז ןיא טלדורּפש ,טָאנ

 .ןעמָאנ םַײב ךימ סע טֿפור ,טייקליטש עקידרבדימ

 ."האוֿבנ ןוֿפ לַאװק רעד" זיא'ס

 .סעדייז ענַײמ ןעמָאנ םַײב ןֿפורעג רע טָאה ױזַא

 ,..יננה : ןרעֿפטנע ץעמע זומ קיביײא
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 ץלַאז ןוֿפ טדימשעגסיוא רעלדָא ןַא

 .לגר-הלוע ,קיטייוו ןטלַא ןליֿפ וצ ,םודס ןייק ןיב ךיא

 ,לגענ יד רימ ןיא טסילשרַאֿפ ץלַאז ןוֿפ טדימשעגסיוא רעלדָא ןַא

 .רוּכיש ,רוּכיש ,ןדנווװ עפיז יד ןוֿפ ךיא ןיב רוּכיש ןוא
 ,רעקקירוצ ןָא ךיא בַײלב ָאד ,םס ןַײד רַאֿפ ,רעלדָא ,ריד קנאד א --

 --- קיטיינ טינ זיור רעד ךיוא זיא סָאװ ,רענרעד ןשיווצ ןטָאש ַא

 .קיטייוו ןָא ךיא ןיב ַאזַא ,דָאנעג ןַײד ןָא ךיא ןיב ַאזַא

 ,לגיּפש ןַײד ---םי ןטיוט םַײב טולב ןַײמ טקנעבעגסיוא טסָאה וד ךיוא

 ,לגילֿפ יד ןיא ןָאט גָאלש א ,דייוועגניא ןַײד לָאז'ס ןעמענעצ

 ,ןרעה רימָאל ןוא ןעז רימָאל ...רוּכיש עדייב ןענעז רימ

 ,ןרעמש יד ךיז ןבילרַאֿפ זדנוא רעטנוא ןוא זדנוא רעביא יו
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 קירעשייה םוצ עדָא

 ,ןגעז ענעדַײז ןוֿפ םערוטש ,רבדימ ןיא ןטָאש רעקיצנייא

 .ןגעקטנַא קידנעטש ריד טרעטַאלֿפ חמקנ ןוֿפ שזַארימ רעטיור

 .למיה ןיא ןעננַאז עקישיײלֿפ --- המקנ ןוֿפ שזַארימ רעטיור

 ...למיג א ,ףלא ןא ןעגנילש רעגנוה ןקיבלעז ןטימ ליוו'כ

 .ןעולֿפ ןיא וטסריובעג רעדניק .לגָאה יו עמיוט יד ןלַאֿפ'ס

 .ןעוז ענַײד סיורַא ןעגניז ןגעז ענעדַײז יוו רעדניק
 ,ןגער א -- רעַײֿפ ןרעטניה ,רעַײֿפ ןיא ןגיוו ךיז ןעדיוה'ס

 ,ןגעקטנַא קידנעמש ריד טרעמַאלֿפ המקנ ןוֿפ שזַארימ רעטיור

 ,רעמודס יד גרעבצלַאז יד רעביא ךיד עז ךיא ןעוו טציא ,קירעשייה

 ,רעמָאי ןַײד ןוֿפ לייט א ךיא ןיב ,ןועגש ןַײד רימ ןיא טעמושז

 ? םינלזנ עדרָאה ַא ןשיווצ איֿבנ ַא ןריובעג ךיד טָאה

 ...םינּפ ןטרעגנעלרַאֿפ א טימ ,איֿבנ רעד יוו ןיילַא טסיב ,ָאי

 .ןעמאזוצ ןטָאש ןַײד טימ גיל'כ .ןזדלעֿפ יד ןוֿפ טגנילק שינרעטצניֿפ

 .ןעמַאלּֿפ ענעצלאזעג טימ טגעז המקנ ןוֿפ שזַארימ רעטיור

 ...למיג ַא ,ףלַא ןא --- ןדַײס ,רעגנוה ןיַימ ןליטש טינ טעוװ ץלַאז

 ,למיה ןיא ןעגנַאז ןיוש ןעִילב'ס ,רעביא טינ ךימ זָאל ,קירעשייה
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 םילשורי

 ֹא

 .ןגיוא טימ לוֿפ -- ענַײד רענייטש יד |

 טלַאֿפ ןגיוארעניימש ןוֿפ : עז ןוא
 ,םנקלָאװ יד ףיוא רָאנ דרע'רד ףיוא טינ ,ןגער ַא
 טלַאֿפ ןגער רעד ּוװ סנקלָאװ יד ףיוא ןוא
 .ןענורטנַא זיא ןטנוא סָאװ ,טָאטש יד ףיוא טייג

 .ןענוז טימ ךיז ןליּפש רעדניק עניילק..

 ב

 .ןרעיומ יד ןעמעטָא ָאד
 .עמיומ יד ןעמעטַא ָאד
 -- טָאטש ןייק טינ זיא'ס

 רענעֿפָאלשעגנַײא ןַא זיר ַא

 ,טרעדנוה יצ ,רוד א ,רָאי א
 דניצַא טקעװעגֿפױא זיא
 ,ענרוּפרוּפ סרעלדָא ןוֿפ

 ,עטציירעצ
 םנגיוב-ןגער עבלַאה יו טנעה יד טבייה ןוא

 .םולח ןַײז --- רָאװ רעד ןיא ןעמענוצמורַא
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 רעליש-רעקסַאל עזלע

 ,םילשורי ןיא ןעלזייא יד ןענייוו ענעגיובעג

 .עזלע ןירעגניז יד ,הנקז עקילייה יד רעמ ָאטינ

 רעקוצ ןקיצילב טימ ןעלזייא יד ןעמרָאק לָאז'ס רעוו ַאטינ

 ;לעטסַאק ןוֿפ רענייטש עקידנווװ יד ןּפעלש ייז ןֿפלעה ןוא

 רעצרעה יד ןוֿפ "יוא" ןַא טימ ּפָארַא ןלַאֿפ סָאװ ,רענייטש יד

 --!רענייטש טימ קעטנָאיַאמ ַא --דנַאל ןיא ןעמוק סָאװ עלַא ַײב

 .חישמ ךלמ ןזָאלמייה ןראֿפ םייח ַא ןעיוב וצ

 ,לזייא ןַא טעילוקעגרעטנורַא ךיז גרַאב ןוֿפ טָאה לָאמ ַא

 ןצלָאמשעצ הנקז יד טָאה .ןָאצ ןטשרעדָאֿפ א ןרָאלרַאֿפ

 ,טָאטשטלַא ןוֿפ םיסינ 'ר דימשדלָאג םעד ַײב גניר-הנותח ריא

 .הנּתמ ַא ןָאצ םענעדלָאנ ַא לוייא רעד ןיוש טָאה'ס ןוא

 -- ?רעֿפעשַאב ןוֿפ ןייוועג סָאד יז יו ןעמונַאב טָאה רעוו ןוא
 קיביײא ןיוש םיא זיא םייקיבייא יד !ןֿפַאשַאב גנידצלַא ןיוש

 ...אצמנב טינ רעמ זיא רעטייווצ ןייק ןוא ,זדלַאה ןֿפױא טייק א
 ,גנונָאמרעד ןַײז ריוואלק ןעיולב ריא ףיוא לעטָאה ןיא טליּפש יז
 ,ןבייל ןוא סרעלירט ןוֿפ רעטסַײמ רעד ןזעוועג זיא רע ןעוו
 ,עמעַאּפ-ןדע-ןג עשירֿפ ןַײז רעמייב טימ ןבירשעג

 ,ןמַאנקעגסיוא ּפיר ןשרענעמ א ןוֿפ םארג ןכעלבַײװ א

 .רעגניֿפ עקישפ יד ןליּפש םַײב קיור ןססוג סע

 ,עקשארומ עטבכילרַאֿפ ,עגנוי ַא !ןברַאטש טינ ךָאנ רָאט יז

 טעשזדנָאלברַאֿפ רעמיצ ריא ןיא טָאה ,ענעפיבעצ ַא טולב זיב

 .ןשיװַאלק עטלַא יד ףיוא דנַאנַאב הנקז רעד טימ טליּפש ןוא
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 םילשורי
 רַאורבעּפ ןטס7

157 

 --- זיורנוז ַא ןמרָאג ןיא ןלַאֿפעג ! ןברַאטש טינ ךָאנ רָאט יז

 ,ןשטנעמ עקיטױהדלָאנ -- רענרעק יד ! ןלַאֿפעג זיא טלעוו ַא

 ..ןֿטױה יד ןדניש ייז ןוא ,קרַאמ ןיא ןֿפױקרַאֿפ יז טעװ ןעמ

 .ןשטנעמ עקיטױהדלָאנ יד -- טכענק יד יז ףרַאד ןזיילסיוא ןוא

 ,ןריובעג סעילַאװכ ןענעז םי ןיא !ןברַאטש טינ ךָאנ רָאט יז

 !ךעלטנעה עשרעדניק טימ ןענָאמ ייז .ןדייר טינ ןענָאק ייז

 ,ןעגנוזרעד ןרעוו זומ סעילַאװכ-ןעגנילגיוז יד רַאֿפ טעבעג'ס

 .תומשנ ץזַאר יד ןעגנילשרַאֿפ טינ טנַײה לָאז םערוטש רעד

 ,םילשורי ןיא -- ?למיה ןוֿפ ביײהנָא רעד זיא ּווַא

 .ןרעיומ רעביא טבעווש ןוא ןרעטש ַא הנקז יד זיא דניצַא

 .הלּכ עטרעיײלשרַאֿפ ַא .טָאטש יד זיא ריווַאלק רעיולב ַא

 ,ןעזלע טימ ןעמַאזוצ ךעּפעט םענרענייטש ןֿפױא ןַאּפש ךיא

 .ןעזלעה ןוֿפ ןטינשעצ ןוא ריווַאלק ןעיולב ןוֿפ טרוּכישרַאֿפ
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 רעטייל סֿבקעי

 רעטייל א --- ןָאמַאטַאק ןיא ךַאד ןטיור-לּפע ן8ֿ ףיוא

 ןלוּפ ןוֿפ דָיי ַא ןוא .םולח סֿבקעי ןוֿפ טגרָאבעגסױא

 ןלױהרַאֿפ טסענלמיה ןַײז ןיא רעלדָא רעטלַא ןא יו

 ,רעטייווצ ַא קירעגַײנ טרעטעלק סע ןוא .טרעמַאי ןביוא

 ןרעטש ליֿפ ױזַא ןעוו ,ריא טנייװַאב טוט סנעמעוו ,עדייז --
 ? םילשורי ןיא תבש ףיוא גרעב יד ןוֿפ ןלַײא

 ,ןרערט ןכָאב ,סנַײמ דניק ,ןצרַאה ןוֿפ ןיילַא ךיז ןסיג'ס --

 .םילשורי ןיא ןעגנַאֿפעג זיא לתוּכ רעד ןעוו

 ? החמיש ןייק ןעזרעד טינ רעטייל ןוֿפ רימ ןענַאק ,עדייז --
 ,םילשורי טילב סע .טילב הוולש .ןעילב רענייטש

 החנימ ָאד ךיא ןווַאד לתוּכ ןנעקטנַא גָאט עלַא --

 ,םילשורי ןיא טקיטולב לתוּכ רעד :עז ךיא ןוא

 ןלױהרַאֿפ טסענלמיה ןיא דַיי ןטימ ןעמַאזוצ ןוא

 ,תומוח עקידנעילג רעביא ןניוא ענַײמ ןעמיווש

 ,תומולח ןוֿפ לתוּכ םעד וצ ,ןרערט ןוֿפ טנאוו רעד וצ

 ..ןלױּפ זיב רענעגנַאֿפעג ַא ךיז טיצ לתוּכ רעד ןוא
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 תֿפצ ןיא טײהנעגנַאגרַאֿפ

 ֹא

 ,ןגיובךגער א טימ טסָאה ,טײהנעגנַאגרַאֿפ

 ,םולב ןיא טקנוטעגנַײא ןגיוב-ןגער 8

 ענַײמ ןעלּפַאצרַאװש יד ןדנובעגמורֿא

 דניק ַא טלָאװ סע יוװ .ןרָאװעג טינ ןוא

 ,רימ טימ שינעטלעהַאב ןיא ךיז טליּפשעג

 ? דניק ַא וטסיב

 ? ןטלַאהַאב ךיז וטסָאה ּוװ

 לדָאנ עטמָארטשרַאֿפ ַא יו רימ ןיא טמיווש ןוגינ רעקנַאלכ ןַײד

 ,שינעלקנוטרַאֿפ יד ןָאמ סיר ַא לָאז ךיא טנָאמ ןוא

 לָאז ךיא

 .טלַא םינ טרעוו סָאװ ןוז יו ,גנוי ךיד ןעזרעד

 ,עמיוט ןוֿפ רענעגָאלשעג דנילב ַא ,ךיא רָאנ

 .ָאד טסיב זַא ןמיס ַא טרַאװעג ץלֿא בָאה

 : ןמיס םעד טרעהרעד ,ןעזרעד ךיא בָאה טנַײה ןוא

 ,תֿפצ ןיא ןָאמעג יירק 8 ןָאה ַא טָאה סע

 .ןעיירק שימייה ַא ,ןָאה רעקידעבעל ַא

 ,סאג ןוא םייח ןַײמ --- יירק םעניא : רעדנּווװ ןוא

 .ןעייווצ ןיא ,טײהנעגנַאגרַאֿפ ,וד ןוא ךיא ןוא

 ,טלַאטשעג ןַײד ךיז טקעלּפטנַא ןָאה ןוֿפ יירק ןיא

 .טלַא םינ טרעוו סָאװ ןוז יו ,וטסיב גנוי ןוא
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 ב

 -- ןָאה רעד לָאמ ןטירד םוצ טיירק

 ןֶא ךיז טדניצ

 | .ןורימ רה רעד

 .ןעקנאדעג ןרעדנַאו רענייטש ענַײז ןיא

 רֿבק ןוֿפ טמוק סָאװ ןוז יד

 .ןעקנַאד רימָאל

 ,גנוי זיא ןוז יד

 .טָארט ןטשרע םעד טלעטש יז

 טָאטש ןַײמ ןוֿפ ןעזסיוא ןטימ ןקלָאװ א

 .עמַארָאנַאּפ יד ביל ןוא קידעבעל טכַאמ

 עלעדמעה א רימ רַאֿפ טיינ ןקלָאװ םעניא

 .עמַאמ יד
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 ג

 ,םידש ןוֿפ לַאװק רעד זיא סָאד --- ןישזד-לאדזיע

 .ןישזד-לאדזיע

 םעדייא ןַײז טימ לװוַײט רעד טצנַאט ןטרָאד

 ,ןיז יד טימ תיליל ךיז טשוק סע ןוא

 .ןישזד-לא-ןיע םענוֿפ ןעקנירט סָאוװ ,יד

 ,ןזורד עקיטומטוג ןלייצרעד סָאד

 .ןישזד-לא-ןיע
 ןזומ ייז ,טינ ןביילג ןּפיל ענַײמ

 ,ןיז ַא טָאה'ס יצ ךיז ןגייצרעביא

 .ןישזד-לא-ןיע ,טֿפושיּכרַאֿפ טסיב וד זַא

 ,םידש טינ ,ריד ןיא ךיז ןדָאב ןעגנַאלק

 .ןישזד-לא-דןיע

 ,םעדייב םימ ךיז ןעמַארג םידש עלַא

 -- ןימ רעדנַא ןא ןוֿפ זיא םעט ןַײד ןוא

 ! ןישזד-לא-ןיע ,רעדיל ןוֿפ לַאװק ַא טסיב
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 ד

 ,לטעלד ןוא לרעמעה ןדלָאג ַא טימ ןוא

 ,ינק יד ףיוא רעּפוק םעניד ןיא סיוא טּפַאלק

 לטעטש רעזדנוא ,הירַא ,ןלױּפ ןוֿפ ןַאמ רעד

 .י"רַא םעד ןוֿפ טַאמָארַא ןעיולב ןיא

 ,הפוח ַא ןיא רעלטסניק רעד זיא ןטלַאהַאב

 ;ןײלַא ןבױרטנַײװ ךעלננעה ןוֿפ טקיטשעג

 -- רעּפוק ןיא לרעמעה ןוֿפ גנַאלק ןטימ ןוא

 .ןייג וצ טםײהנעגנַאגרַאֿפ יד ָאד טמוק סע

 ,רעיומט ַא ךרוד טינ טמוק יז -- טײהנעגנַאנרַאֿפ

 ,טֿפַאז רעייז ךרוד ,ןבױרטנַײוװ ךרוד טילג יז

 :רעיוז ,רעיוז ןרעוו ייז לָאמ ַא טימ סָאװ

 .טֿפַאג יז ןוא ןרערט ןיא םיא רַאֿפ טייטש יז

 טלָאמעד ,רעּפוק ןיא םייהַא טמוק יז ןעוו רָאנ

 .םיֿפ ןוא טנעה רעּפוק ןיא ךיז ןנעװַאב

 ,טלמערד ןטָאש ןיא לרעמעה ןדלָאג ןוא חמש

 !םיז ןרעוו ייז קירוצ -- ןבױרטנַײװ ןוא 1968
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 עטגעָאג יד ןזֿפ זיירק רעד

 עטַאט ןַײמ

 --- ,ריביס ןוֿפ ןכַײמ יד ףיוא עִירק א זיא עטַאט ןַײמ
 ,עיליוו רעד ןבעל ןֿפױה-רעטַײש ַא זיא עמַאמ ןַײמ
 ,רימ ןיא ייז ןענעז עדייב רָאנ
 .עירק יד ןוא ןֿפױה-רעטַײש רעד

 רימ ןיא ןַײז ןלעוו ייז ,דניק ןַײמ

 -- עַיוװ רעטקַאהרַאֿפ ןַײמ רעטניה ךיוא
 .עירק יד ןוא ןֿפױה-רעטַײש רעד

294 



 רעטסצעווש ןַײמ ןוֿפ ּפעצ יד

 רעטסעווש ןַײמ ןוֿפ ּפעצ יד ןעמוק סע

 ; לגילֿפ יו רעמיצ ןַײמ ןיא טכַאנ ַײב

 -- רעטסעב ןַײמ ןָאט שוק ַא ךיא ליוו ןוא
 ,לניּפש םעניא טולב ייז ןרעוו

 : ןמיס א רעטסעווש יד רימ טיג סָאד

 ...לגיוו ןַײד ןוֿפ דנַאל ןיא ןענעז רימ
 ,ןעמיווש ,ןעמיווש ,ןעמיווש ---

 !לגיּפש ןכרוד ,םָארמש ןטימ ,ןיהַא

 -- -- קידייל זיא לגיּפש ןרעטניה רָאנ

 לּפענ 8 ןיא יז טָאה ןרָאלרַאֿפ

 קידיירֿפ טעוװ ןגרָאמ סָאװ ,עננעטס א

 .לּפעצ ןיא ןָאטנַײרַא סע דניק ןַײמ
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 דניק ןזא עטַאט

 + ףעטצנעֿפ ןגעקטנַא א

 ,טץַאּפ םעד ,ןטַאט ריא טגערֿפ עניילק יד

 רעדימ ַא ריּפַאּפ טַאלב ןָא ּפָאק ןַײז טשעל סָאװ
 : "טדער ןמייווצ ַא וצ ןרעמש א" ּוװ ,רעטצנעֿפ ןגעקטנַא
 ?רעדיל טבַײרש טָאנ ,תמא םעד גָאז --

 ןרעלקרעד וצ ןינע ןֿפימ םעד טזַײװַאב'ס ךָאנ רעדייא ןוא

 : דניק סָאד ןיוש טרעֿפטנע -- רעטכיד רעד טעטסעיַאמ ןַײז

 .ןרעטש יד סע ןענעז רעדיל ענַײז .רֶע טםבַײרש אמּתסמ --

 ? טנימ ןסַײװ ןבלעז ןטימ ןבַײרש טינ וד טסלָאז סָאװ רַאֿפ

206 



 ןַאזאו רעד סיוא םעז רעמיצ ןַײמ ןיא טכַאנ ץלפ

 .ןַאה רענרעבליז ַא

 ,טינ טיירק ןוא ןָאה ַא : רעדנווו א רימ זיא

 ,אש ,עקנילַאװַאּפ ,רעמיצ ןַײמ ןיא טכאנ עלא

 - ַאזַא לגירק א טימ ןַײרַא עטַאט רעד טמוק

 .ןעקנירט וצ ןָאזַאו םעד טיג ןוא

 -- ,ןסעגרַאֿפ טינ ןָאק ךיא .ןעקנירמ קידנעטש
 ? ןסע טינ לָאמ ןייק םיא עטַאט רעד טיג סָאוו רַאֿפ
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 גַײצליּפש ג

 ,רעַײמ ייז טלַאה ,דניק ןַײמ ,גַײצליּפש ץנַײד

 .וד יו רענעלק ךָאנ גַײצליּפש ענַײד

 ,רעַײֿפ סָאד ןֿפָאלש טייג'ס ןעוו ,טכַאנ ַײב ןוא

 ,וצ ייז קעד םיוב ןוֿפ ןרעטש יד טימ

 ןשאנ עלעדרעֿפ םענעדלָאג םעד זָאל

 .זָארג ןוֿפ טייקסיז עטנקלָאװרַאֿפ יד

 ןשַאמאק יד ןָא וט לגנִיי םעד ןוא

 .זָאלב ַא טיג םי ןוֿפ רעלדָא רעד ןעוו

 ,עמַאנַאּפ 8 ןָא וט עקלאיל ןַײד ןוא

 ,טנַאה ןיא ריא בינ עלעקעלג א ןוא

 ,עמאמ ןייק טינ ייז ןוֿפ רענייק טָאה'ס לַײװ

 ,טנַאװ רעד ַײב טָאנ וצ ןענייוו ייז ןוא

 ,םהּכלמ-תב עניילק ענַײד ,ביל ייז בָאה

 ;-- דניוו ןוא ייוו -- גָאט ַאזַא קנעדעג ךיא

 םעקלאיל טימ עלַא ןוא ךעלסעג ןביז

 .דניק 8 ןָא ןעוועג זיא טָאטש יד ןוא
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 שטנעמיינש רעד

 -- -- םולח ַא קירעשייה-רעמוז ןיא טמוק
 .ףלעה :שטנעמיינש א טנָאמ קינייװעניא
 םולח ןַײמ ןוֿפ ןביוש יד :עז ךיא ןוא
 ,ףלעוו ןעיאװ סע ּוװ רעדלעוו ןרעוו

 רענעי טינ טסיב וד ,סייוו ךיא ,טסַאג רעביל --

 ,רע טינ טסיב ,טייחדניק ןַײמ ןוֿפ שטנעמיינש

 :רענעמ יוװ גיוא ןיא גיוא ןקוק רימָאל

 ? רעגַאב ןַײד זיא סָאװ ,ןעמָאנ ןַײד גָאז

 .ןלייה ןוֿפ ןעגנַאלקּפָא עקידנעשזדנַאלב

 ,טלעק א טימ ןגָאלש ןּפיל ענַײז

 -- ןלייצרעד ןָא רע טבייה --- קידלוש ,קידלוש ---

 ! טלעטשרַאֿפ ךיז ךיא בָאה שטנעמיינש ַא ןיא

 ץילימַאֿפ ענעצנַאג ןַײמ ןעוו ,טלָאמעד

 ,טלעוו רעד ןוֿפ טעסָאקעגּפָא ןעמ טָאה

 -- עיליל ןַײמ ,עלעדיימ ןדלָאנ ןַײמ ךיוא

 ! טלעטשרַאֿפ ךיז שטנעמיינש ַא ןיא ךיא בָאה

 ,ענַײמ טינ גנאל ןענעז רעדילג ענַײמ

 .ַאי ןענעז עדימ יד סיֿפ יד זיולב

 ,הנעט ןייק טינ ןבָאה ןוא ...ייז ןעייג

 .ָארק ַא זיא הרדשה:-טוח רעד סָאװ

 .רעמוטש א זיא רע .טָאג ןַײמ טינ טרעֿפטנע'ס
 ! םַאמש א ןַא שטנעמיינש ַא ןַײז טינ ליוז'כ
 ,רעמוז ןייק םינ ךימ ןָאק ןצלעמשעצ רָאנ
 ? םַאלֿפ ןקידמונהיג ןעמ טמענ ּוװ ,גָאז
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 עינָאֿפמיס עטנַײנ

 ..טרעצנַאק ןיא םי רעשימרוטש ַא לײטנָא טמענ'פ --

 ..עטילגעצ ןעגנאלק טימ ןעלדיֿפ יד ןענייוו סע ---

 טרעהרעד ןעלדיֿפ עקילַאװכ ןיא בָאה ךיא רָאנ

 : עטיל רעד ןוֿפ םימש א
 .הטיחש רעד וצ ףיוא טייטש ,ןדָיי --

 ,בורג ןיא רעדניק ייווצ -- ןגיוא עריא ...יױרֿפ ַא

 ,עינָאלד רעד טימ טקיוּפ ןוא לסעג ַא טעדיוהעצ

 ,בוטש ַא ,רעלעק 8 ןיא ,ןוז רעד ןוֿפ ץָארּפש םַײב

 :(עינַאֿפמיס רעטנַײנ רעד ןיא טלַאטשעג ריא ץז ךיא)

 ,הטילש ןייק טינ רעמ טָאה למיח רעד ---

 ,הטיחש רעד וצ ףיוא טייטש ,ןדַיי

 .לוק סָאד זיא ןיילַא חישמ זַא ןַײז לָאז

 !עטינ ,ךיז םערַאברעד -- .ןײטשֿפױא טינ ןליוו ייז

 לָאמ א טימ טלַאֿפ'ס ןוא ןעלדיֿפ יד ןלַאֿפ סע

 .המילש ןייק טינ טָאה סָאװ ,למיה רעד

 ,לוק ַא ןבילבעג רָאנ ,גנוצ יד זיא טנערברַאֿפ

 -- -- .עטיל רעד ןוֿפ םיטש א
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 רענייטש ןוֿפ ןייוועג

 טַאמש רעטלַא ןַײמ ןיא רענייטש יד

 : רעדניק יו טכענ יד ןיא ןענייוו

 ? ןיילַא טזָאלעג זדנוא וטסָאה סָאװ --

 ! רעדניװשרַאֿפ וד ךיז םעש ,ָא

 ,ןייטש 8 יו טנלע זיא ןייטש א

 ? ןיילַא טזָאלעג זדנוא וטסָאה סָאװ

 ביוא קידלוש ןעד רימ ןענעז יצ

 ? ביוטש ןיא בוטש ןַײד זיא ןלַאֿפעצ

 ,לגילֿפ ןייק טינ ןוא םיֿפ ןייק טינ ןבָאה רימ

 ?ןייײלַא טזָאלעג זדנוא וטסָאה סָאװ

 ,ןיימש א יו טנלע זיא ןייטש ַא

 ,לגילֿפ ןייק טינ ןוא סיֿפ ןייק טינ ןבָאח רימ
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 ענליוו

 ,ןורּכז ןַײמ טסיב ןיילַא וד ,ןענָאמרעד טינ ךיז ףרַאד ךיא ,ןיינ
 .רעזַײװ רעד זיא ןטָאש ןַײמ ןוא רבדימ ןיא רעגייזנוז ַא ןיב

 ,ןרָאד םעד רעגייזנוז םורַא ןזַײרק רע טעװ ןבעל עצנַאג'ס
 .רעזַײח ענַײד ןעניױװאב ןוא ןרָאי ענַײד ןענייװַאב ןוא

 : ןעמָאנ ןַײד ---קָאלג א טגנילק דימּת ,קיכַאװ רָאנ ,ץראה'פ יו ,ןעזעגמוא
 ,עמַאג רעקידנטײלגַאב ןיא ,ןעגנַאלק יד ןוא !ענ -- ליוו !ענ -- ליוו

 .ןעמוהּת ןוא רעמינּפ ןענעז ,םירֿפח ןוא ןסַאג ןענעז
 .עמַאמ : ןעמָאנ רעטכַײֿפ ַא טגנילק ןעמָאטנַאֿפ ןוא ןעמוהּת ןשיווצ

 !ָאד ןייבעג ריא ןעלסקַא יד ףיוא ןעגנערב ןענָאק טלָאװ ךיא ןעוו ,יוא

 ,ןויצ-רה ןיא טנעמיד ַא יו טלָאמעד סע טלָאװ ךיא טסַאֿפעגנַײא

 ..ָאד ןייטש ןקידנטסיירט ריא ףיוא תורוש יד טָא ןבירשרַאֿפ ןוא

 .ןעינק ןעמוקעג דניק ןַײמ טימ ,סעװרָאב ,לּפמעט-עמַאמ ןרַאֿפ

202 



 ןירעטער ןַײמ ןוֿפ טיוט םוצ

 שטיװעשָאטרַאב ַאװָאנַאי ןוֿפ קנעדנָא םעד

 ,ןירעטער ןַײמ ,וד טינ ביוא

 לָאמ ןייק ,לָאמ ןייק ךָאד ךיא טלָאװ
 ,םילשורי ןעזעג טינ

 ,רעדיל ענַײמ ןטלָאוװ'ס

 ןרעטש יד וצ ןעַירשעג ,טולב סהירכז יו ,יינש רעטנוא

 .טרעהרעד טינ ןטלָאװ ןרעטש יד ןוא

 טעכיוא ןענעז ייז)

 ,טָאמש ןַײמ ןוֿפ ןביוש ענירג ןיא ןעוועג עשידִיי

 .(תוֿבצמ ןָא רעטציא ןליוֿפ ייז ןוא

 ,ןירעמער ןַיײמ ,וד טינ ביוא

 ןיילַא טזומעג ךיא טלָאװ

 ; סנבעל טימ לוֿפ זיא סָאװ ,ןבעל סָאד ךיז ןדַיײנשרעביא

 ,טסיירט ןַײמ ,עלעדיימ עקידנעלמערד ןַײמ טלָאװ סע ןוא

 : הלאש עכעלרעדנווו אזַא ןטַאט םעד טגנערּפעג טינ

 ?? ןריובעג ןיב'כ רעדייא ןזעוועג ךיא ןיב רָאי לֿפיוװ"

 ,טַײצנגער זיא דניצַא

 -- גרעב ןיא ךיא ןיב זדלַאה ןזיב ןוא

 ,ןעגנַאהעגנָא ךיז רימ ןָא טנעהנלַאװק טימ

 .ןעמוהּת יד ייז ךיא לָאז ןגָארטרעבירַא

 ,ןקלָאװ םעניא רעלעק ַא ןוא ןקלָאװ א טמוק טָא : עז ןוא

 ,תוילּת ןשיווצ עקנָאל ַא יו ,עלײשטַאֿפ ַא ןיא ,וד ןוא

 .ןדנּווו לגרעב םעד ,רימ רעביא ןגיובעג

 ,םילשורי ןיא טנגערעגסיוא טסיכב ,ןירעטער ןַײמ

 .ןדנוצעג ךיז המשנ ןַײד רַאֿפ טָאה ןגיובךןגער 8
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 רוטַאינימ

 ,ינק יד ףיוא ךיא לעװ ןעמוק

 ,םנעה יד ףיוא ךיא לעװ ןעמוק
 ,ןרערט יד ףיוא ךיא לעװ ןעמוק
 ,טנערברַאֿפ זיא לּפמעמ ןַײד ּווו

 ,ןײלַא ךיז ןעננערב ריד לעוו'כ

 ...ןיילַא ךיז ןוֿפ טנַאה א יוו

 ,לּפמץעט רעד ןַײז טעוו רוטַאינימ

 .ןייבעג ןַײמ ןוֿפ טצינשעגסיוא

 ! טָאטש-עמַאמ .עמַאמ .סקידלַאװ

 שער טימ ךיז ןעיצ ןלעוו'ס

 לּפמעט ןקידרענייב ןַײמ וצ

 ..ׁשֵא ןוֿפ רעמינּפ ענירג
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 ָארג

 ,ןענַאזיטרַאּפ-ַאמעג יד ,ָארג ןרעוו ייז

 .ןעניגאב ןיא ןרעטש יוו ,ָארג ןרעוו ייז

 רָאמרַאמ ןגנוי רעביא ןוא

 טייקָארג רעייז עדימ ַא טלַאֿפ

 .ןענַיור ןוֿפ ןַײשּפָא טימ

 ,טָאטש ַא וצ ןעמיווש ןגיוא עַארג ןוא
 ,ןבילבעג זיא לָאמקנעד א זיולב ווו

 .למיח ןיא דנווו ַא זיולב

 ,ייוו

 ןעגנאלש יו ךיז ןעלקיוו לָאמקנעד םִיַיב

 ,ץנערק עטיור
 ,ןשטַײד ןוֿפ ,עקיצרעהמערַאב רעדרעמ ןוֿפ

 .רענייטש יד ןַײז אמטמ טציא ןעמוק סָאװ

 : טכַאד'ס ןוא

 .ןֿפע ןא ךיז רענייטש ןביג סע

 ! המקנ :ּפלַאז א טיג עשרַאװ רעביא

 .ןֿפעילערַאב יד ןיא ךעלננַיי ענעי ןוֿפ
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 ןעהעש

 ,ןריובעג זַײװקיצנײא ןענעז ןעהעש יד ןעוו ךָאנ טסקנעדעג וד
 .לרוג ןוא ברַאֿפ רעדנַא ןא --- העש רעדעי

 : רעקייה א ןוא ,ךיז גייב ַא ןוא ןעהעש יד רַאֿפ וטסייטש רעטציא

 ,רעקיײטּפַא רענענושמ ַא ןעמַאזוצ טשימ ןעמס ץלַא

 :ןוזּפחב ןוא דנילב רֶע טשימ לסייטש ַא ןיא ,רעטצניֿפ רעד ןיא
 .ןזָאקרַאנ טימ ןזָארג ,לרעּפ ,ןזַײא

 -- ןעַאד יד טימ סנטרָאד עלַא האוֿפר ןייא ןיא טשימעגֿפױא

 .ןעהעש ענַײד ןעקנירט ריד טיג רע ןוא
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 טַײצ

 גָאט-ןריובעג ןטסקיצכעז ןַײז וצ ןײטשטַאלג ֿבקעי רַאֿפ

 ,עלעבָאב ןַײמ ןעוו ,טלָאמעד

 ,קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא טצוּפעגסױא

 ,עלעבָאנ אזַא
 גָאט-ןריובעג םוצ ךימ טָאה

 -- רעגייז א טימ ןעקנַאשַאב

 ןעננאגעג טַײצ ןַײמ זיא טלָאמעד

 .רעגנייטש ןבלעז םעד ןיא

 ...הנֿבל רעד ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,רענייזטנאוו 8 ןעוועג זיא'ס

 .ןָאסַאֿפ ןַײז ןבַײרשַאב וצ קיניײװ זיא טניט ןעמי

 טעװעטַארעג םיא טָאה יז

 (ןורּכז רעד ריא טניד'ס ביוא)

 ---ןָאנרָאמס ןיא ןדייז םייב רַאשזַאּפ א ןוֿפ ,טַייצ-הלּכ

 ץנַארקרעברָאל ַא ןיא ווו ,טָאמש ץנעי

 .ןרָאבעג ןיב ךיא

 עקילאק 8א ןעוועג זיא רע

 ; יילב ןוֿפ סיֿפ עמורק טימ

 ,עקילַאג ןטייק ץניד ףיוא

 ,ייברעד ךיז ןעלבמַאב סָאוװ

 ,םונינורדנַא ןַא ,שטנעמיינש ַא

 .לָאמש ןוא ץלָאה ןטיור ןוֿפ

 ,סענעגיוא עקידנענערב טימ

 .לָאצ ןיא ףלעוװצ ןרעמש יו

 ןרעַײט ןַײמ טסַאג ןַײמ בָאה ךיא

 : ןָאןביוא ןַא טמימשַאב
 ןרעַײש ,ןצוּפ ךיד לעוװ ךיא ---

 .ןַארט ןַײד ןַײז טעוו ָאד ןוא
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 ,ןטינשעג טָאה רע שטָאכ ןוא

 ןטינשרַאֿפ טינ טלָאמעד רע טָאה

 ,טַײצ ןַײמ

 .ענַײמ ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא יז

 אקווד ךיז טסולגרַאֿפ טָאה ןעבָאב ןַײמ זַא ןוא

 םעריש ןעָאלב ןטימ ןּפַאלקוצנָא

 -- ןדעדג ןיא
 .ןדיישעצ ךיז ןלָאז רימ טזָאלרעד טינ רענייז רעד טָאה

 עקוואקוק עשימייה א עלעבָאב יד זיא ןרָאװעג

 : רֿבק ריא ןוֿפ ןעגנורּפשעגסױרַא העש רעדעי ןוא

 ! וקיוק --

 :ענַײד ,ענייד יוא ,טַײצ יד זיא ענַײד

 ! וקדוק --

 ,טנערברַאֿפ זיא רעגייז רענעי ןעוו ,דניצַא

 ,ןרָאק רעמנערבעגּפָא יו טַײצ ןַײמ ךיוא זיא
 ,ןורּכז ןַײמ ןיא טסענ א טכוז וקיוק רעדנילב רעד זיולב ןוא
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 ריּפסקעש ןענעייל םַײב

 עדנילב ןעוו ,טַײצ רעד ןוֿפ הללק יד זיא'ס"

 ."םיעגושמ ןוֿפ ךיז ןריֿפ ןזָאל

 ,ריל נינעק ןוֿפ עקיטנַײה תורוש

 .ריד וצ רימ ןוֿפ עקיליורג תורוש

 ,טַײװ ןוא טנָאנ ןייק ייז רַאֿפ ָאטינ

 -- ןענירטנַא טסלָאז וד ןיהּווװו

 "םייצ רעד ןוֿפ הללק יד זיא'ס" :ַאכע רעד

 .ןעניֿפעג ךיד טעוו

 ? טַיצ רעסיוא ןוא --

 רעסעלש עביוט ענעי ןיא ...רערעטיב זיא ---
 ,רעסעמ ןוֿפ טינש רעֿפיט רעד ייוו טינ טוט

 .ןעניז ןוֿפ ּפָארַא טינוליֿפַא ןַאק עמ
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 טדנַארבמער

 ,ןביז קיצרעֿפ ןצנַײנ ןיא ,םַאדרעטסמַא ןיא

 ,טדנארבמער ןוֿפ "ךַאװטכַאנ יד" ךיא בָאה ןעזעג

 ,ןביל ,ןבעל ןענוגרַאֿפ ןיוש ךיז טָאה'מ ןעוו

 טנַאה עטַײרֿפַאב ַא טלגיזעגֿפױא טָאה

 ןטלַאהַאב טרָאד סע טָאה יז .דרע'רד ןוֿפ לעמעג'ס

 ; ײמרַא ןַײז ןוא לַאשרַאמטױט ןקיד ןוֿפ
 ,יינש רעטנוא ןגיל ןוֿפ ,דליב סָאד טָאה'ס ןוא
 ,ןטלַאטשעג ענעלױהרַאֿפ טקעלּפטנַאסױרַא

 ...ןבראֿפ יד ךיז ןעלקיוו רעטעלבסָאטָאל יו

 --- טלָאמרַאֿפ ייז טָאה טַײצ יד סָאװ ,ןטלַאטשעג

 ,ןברַאק ןיא רעמינּפ .רעדיוו ןבעל ייז

 ,דלָאג ןטילגעצ ןיא ,ןזיּפש רעטניח ןוֿפ

 ,רעטסַײמ ,טנווַײל רעטלַא ןַײד ךימ טקינַײּפ סָאװ

 ? דניצַא ,םורַא רָאי ןביז ןיא דניצַא

 רעטסַײג יד רימ ןיא ַײנ'ס ףיוא ךיז ןקעלּפטנַא

 ? דנילב רעד ןיא ,ןורּכז ןיא ןלױהרַאֿפ

 ,ןורּכז םעד ,רעדנַאנוֿפ םיא טלקיוו רעוו

 ? םַאלֿפ א ןיא לניּפש ַא יו טםעשטרָאקעצ

 ,ןרָאי ענַײמ ןטלַאהַאב דרע'רד ןיא טָאה רעוו

 ? םַארג ןוא טרָאװ א טימ טלגיזעגֿפױא ייז

 ..ןברַאֿפ יד ךיז ןעלקיוו רעטעלבסָאטָאל יו

 --- טלָאמרַאֿפ יז טָאה טַײצ יד סָאװ ,ןטלַאטשעג

 .ןברַאק ןיא רעמינּפ .רעדיוו ןבעל ייז

 .דלָאג ןטילגעצ ןיא ,ןזיּפש רעטניה ןוֿפ
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 רעטכיד רעקנַארק רעד

 .ןבעל ןוֿפ ןלייהסיוא םיא טיוט רעד טמוק סע

 ןגער ַא טלַאֿפ ןוא טיינ ןברַאש ןוֿפ לָאּפוק ןרעטנוא

 .ןטֿפַאשדנַאל עקידנענערב ףיוא

 טליֿפ רע

 .ןֿפָארמ ןטסדנימ ַא ןוֿפ דרָאמטסבלעז םענייש םעד

 ,רעמרעלקרַאֿפ א ןקלָאװ ַא יוװ ,רָאטקָאד 8

 : ןּפָאקוצ םיא ייב טּפעצער ַא טקיטולב

 .רעטרעוו לֿפעל א וצ ךעלגעט לָאמ ַײרד ---
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 ססוג רעד

 ,ןגיורַאֿפ טינ סע ןָאק ןוא עלענייֿפ ַא טגיוו עמלַאּפ ַא

 ,ססוג רעד טגיל סע ּוװ ,רעטצנעֿפ ןנעקטנַא

 -- ןוגינ רענעטנעמיד ַא טייג ןדייב ןשיווצ יו עז ךיא

 ,תויתוא ,רעטרעוו ,ןבליז ןוֿפ קיזומ-ןוז יד

 .עקסַאמ יד ןיוש טקידנע ןגיוא טנזיוט יד טימ רָאטּפלוקס רעד

 ?עַוו רעד ףיוא סָאװ רערט ַא טימ הצע ןַא ךיז ןעמ טיג יו
 ,עקסַאילב ,טינ זָאל .רעגניֿפ יד ּפָא םיא ילג ,עטצעל וד רערט ,ָא
 ! העיסנ יד ןעמַאזרַאֿפ ראה ןַײד לָאז ןוא

 .לודג רעד ָאטינ .קעוװַא .ןַאטעג םנַײז ןיוש טָאה רָאטּפלוקס רעד
 ןבעווש טמענ עלעגייֿפ סָאד .ָאלב --- עקסַאמ יד
 ,לדַאנ א יו סע עז ךיא ּוװ ,ןטרָאד ןוא .ָאלב ןבלעז ןיא
 .ןבעל ןוא םיומ ןוֿפ טַײברעביא רעד טעשעג
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 טֿפַאשגנוי

 ,קנַאב ענירג א ןעוועג ,םלוע:תיכ ַא זיא ןעוועג
 .קנַארטעג םענרוּפרוּפ םעד ןגייז רימ לָאמ ןטשרע םוצ

 -- קנַאלב ַא ךָאנ רעסַײװ טיג לפקַא רעפַײװ ןַײד זַא ןוא

 .קנַאדעג םעד ןשעל סָאװ ,ןניוא ןייק טינ ךיא ףרַאדַאב

 ,קנַאב יד זיא רוּכיש וצ ,רעטרעוו עלַא לגיזרַאֿפ"

 ."קנַארק ןענעז םיתמ יד ,ןרעהרעד ןָאק טייקליטש ַא

 ,קנַאב יד ךיוא ןוא ,וד ןוא ,םלוע-תיב רעד זיא טײנשרַאֿפ

 ."קנארק ןענעז םיתמ יד" : ןעגניז ןּפיל ענַײד רָאנ
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 געז יד

 געז 8 ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה ןַאמ ַא

 .רענייק םיא ןעזרעד טינ טָאה רימ רעסיוא ןוא

 ,געוו ןיא םיא ןעמוק ייז ןעוו ,ןשטנעמ ןוא

 .רענייצ ענַײז ןליֿפרעד שיילֿפ ןגייא ןיא

 ,רעניימש ןוא ,םייה ןַײז ,טַײצ ןַײז רע טָאה טנעזעצ
 ,ןגער םעד ,ענרָאמרַאמ יד ןוז יד טגעזעצ

 .ןגעזעצ טנעקעג טינ רעטרעוו יד זיולב ןוא

 .רענייק םיא ןעזרעד טינ טָאה רימ רעסיוא ןוא
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 ָארג ןיא גָאלַאיד

 ,ךיור ַא טייג ןגיוא ענַײד ןוֿפ : טגָאז יז

 .ןעניֿפעג טינ ךיא ןָאק טלַאהניא ןרָאלק ןַײז

 -- ךיור א טייג ןגיוא ענַײמ ןוֿפ :טגָאז רע

 .ןענַור יד ןענעז ןשָאלעגסױא טינ

 ,םַאלֿפ ןיב ךיא ,ןשעל ךיא ןָאק יו : טגָאז יז

 !ץילַאװכ עטמיילעג ַא זיא טיוט ןַײמ זיולב ןוא

 ,םַאלֿפ ןַײד ךיור ןַײמ טָאה ןשָאלרַאֿפ : טגָאז רע

 ?ץילַאנַאכקַאװ יד טֿפרַאדַאב וטסָאה סָאװ וצ
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 טֿפַאשביל

 טסיַײרעצ קערש ןַײז ןיא רעטכיד ַא

 ,ןֿפָא וצ ,ןייש וצ : דיל ןַײז לָאמ א

 ,טסַײג ןַײז םיא ןיא טנַאלק ןנָאלק ןוא

 ,ןֿפָארטס עַײנ ןיא טמוק'ס ןענַאװ זיב

 .טלַאטשעג ַא ךיא בָאה טנגעגַאב

 -ענייא ןזעוועג יז זיא לָאמ א

 ,דלַאװ םעד טנניווצ ןעינק סָאװ ,ץילב ַא

 .הנקז 8 טנַײה ךיא בָאה טנגעגַאב

 רַאי ןצכעז ןוֿפ דיל א טסָאה וד
 .סעירָאלג ענַײד ןוֿפ ןַײש ןיא טנערברַאֿפ

 .רָאלק .ןעמוק טינ ןיוש טעוו ַאזַא
 ? תוירזכַא יצ ,טֿפַאשביל סָאד זיא יצ
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 לסקַא ןַײמ ףיוא טנַאה ןַײד

 ֹא

 ,לסקא ןַײמ ףיוא טנַאה ןַײײד ךיא ליֿפ םיוק

 ,ןטָאש א ןוֿפ טנַאה יד

 -- רעטוכ א וצ יינש ןיא ןטינש יו רעגניֿפ יד ךיא ליֿפ םיוק

 ,ןטינש יד ןעלּפַאצראוװש ענַײמ ןוֿפ ןעִיצ ךיז ןעמענ

 ,ןטילש רענרעבליז רענעגנולקרַאֿפ ַא ייז ןיא ןיב ךיא ןוא

 ב

 ,עגויוו א ןיא ףלָאװ א ןיוש ןעוועג ןיב'כ

 ,ליומ ןיא ןשרַאק עלענַײװצ ַא טימ

 ענושמ ןרָאװעג ןעיינש ןענעז

 ,ליוחעג ןַײמ ריד וצ ןטָאשרַאֿפ ןוא

 ,..ליומ ןוֿפ ןשראק עלעגַײװצ םעד ןוא
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 עקיבייא סָאד

 דײרֿפ טימ טלָאװ ךיא" :טגָאזעג טסָאה וד
 ענַײמ עלַא ןוֿפ טגַאזעגּפָא ךיז
 זַײרּפ ןרַאֿפ --- ןרָאי עטרעשַאב
 רעדיוו ןבעלרעביא ןענַאק ןוֿפ
 טכַאנ ענעי ןעמַאזוצ ריד טימ

 ןזעוועג רימ ןענעז עדייב ןעוו
 ."קיזומ ענענַאטשרַאֿפ-טינ יו

 ןייצ ענַײמ ןיא טלָאוװס יוװ ,ךיא ןוא
 ,ןגיוושעג בָאה --- טססוגעג ץרַאה סָאד
 דלעֿפנענימ א : ןעזעג זיולב ןוא
 .ןגיל --- ,רעװלוּפ ןשיוועצ ,רימ ןוא
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 סקינעֿפ רענרעבליז

 ןַאמכָאר ביל רַאֿפ

 ,ןדנווו יד ןבעל זָאל ,רעיוט םעד טינ קַאהראּפ

 ,ןקיטעז וצ ייז גנַאלק םענערָאק אזַא ןיֿפעג

 .ןדנוב יד ןענעז סָאד .השורי ןַײד זיא סָאד

 .ןקימטעּפשרַאֿפ עגר ַא זיולב טסעוו וד זַא ,ייוו ןוא

 ,סקינעֿפ רענרעבליז א -- טעמרַאּפ רעקיצנייא ןַא

 .ןרעטַײש יד ןוֿפ גנַאל טינ ךיז טָאה טקיּפעגפױרַא

 סגינעק ןקיביײא םעד .השורי ןַײד זיא סָאד

 .ןרעטַײל ךיד טעוװ ,םעד ףיוא קוסּפ רענעטלַאהַאב
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 רעדניק עשידִיי ןוֿפ ןכיור

 ֹא

 ,ןטָאש ןקידנענערב-ןגייא ןוֿפ ,רַאה רעד טָאה סע טניז ןוֿפ

 ןטָאנקעגסױא םיסוס-רעדנוװ יד טימ ןגָאװ:רעַײֿפ םעד

 ,םיסוס יד וצ ןליוו ןַײז טױרטרַאֿפ ןוא ,עינזוק ןיא ךיז ַײב

 -- םיא םורג א דרע רעד ןוֿפ ןעגנערב למיה ןיא לָאז איֿבנ רעד

 ,רעטיּפוי םעד ,סויריס םעד ַײברַאֿפ זיא והילא ןוא

 -- רעטיבעג םעד ןבעל ןרעטש רעטסטנַאנ עמַאס רעד ןַײז וצ

 ןבלעז ןיא טזומעג ןיוש ןנַאוװ:רעַײֿפ רעד טָאה טלָאמעד ןוֿפ

 .ןבלעוועג עשינרעטש יד ןטסעמסיוא םעטיר ןטליּפשעצ

 ,עילַאס א ןיא ץעגרע ןוהילא רע טָאה ןזָאלעג

 ,עילאװכ א טריובעג סָאװ עילַאװכ א -- םַײצ ןַײז טימ ןעמַאזוצ

 ,רדנ א דניצַא ןיוש געווכלימ רעד זיא ןדייב ןשיווצ ןוא

 .רעדער יד םורַא דנור ןעגנַאלש יוװ ךיז ןעיירד ןטלעוו ןוא

 ,ןסקַאלש ,ןצילב ןוֿפ טַײװ ,ןגָאװ-רעַײֿפ רעד ןיוש זיא טַײוו-טַײוװו

 ? ןסקַא יד ןטלַאהנַײא ןענַאק לָאז סָאװ חוּכ ַא ָאד זיא

 תוללי ןוֿפ גנַאלקּפָא טימ שינעמורב ַא טָאה םעצולּפ ןוא

 תולזמ יד ןטלָאװ סע יוװ ,ללח םעד ןָאטעג שטיינק ַא

 -- -- העֿביש ןציז ןטלָאוװ םיכָאלמ יוװ -- -- ןבייל ןרָאװעג

 :עווירג רעד ַײב םיסוס יד טּפַאכעגנָא טָאה טנַאה עפַײװ ַא

 ,רעדניש םעד ןוא רעדניצ םעד ,יאדמשַא ןוֿפ ךַײרגינעק םוצ --

 !רעדניק עביל ץנַײז ןטַאט םעד גנערב ןוא
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 ב

 רעדילג יד זַײא ןַא טָאה ןגָאלשַאב
 ,שָא-ֿבכר םענעטנעמיד םַײב

 רעדיוו ןזָאלעג ךיז טָאה רע ןעוו
 .שיײלֿפ ןוא טולב ןוֿפ ךַײרגינעק םוצ

 -- עיײוַאז א םיא טָאה ןניוצעג

 .םקַא םוצ ביוטש רעטּפעלקענוצ ַא

 עייּפָאיסַאק רעד ןוֿפ ןטייק יד

 .םקַאלֿפ םעניד יו רע טלציּפעצ

 רעדניצַא ביוטש רעד ןיוש זיא טָא ןוא

 .ליוק ענירג עטנַאקַאב-טלַא יד

 ,רעדניק יד טכוז ןגָאװ-רעַײֿפ רעד

 ,ליומ ןייק ָאטינ ? ייז ןענעז ּווו

 ג

 ,ןכיור עקידעבעווש ,ןכיור ,ןכיור זיולב

 .ןכיור עקידעבעל -- רעדניק עטיוט יד

 ,ןכיור יד ןוֿפ !עמַאמ ,עמַאמ : ןֿפור ייז

 .ןכיור ןיא זיא עמַארָאנַאּפ עצנַאנ יד

 .ןכיור ןענעז לגייב יד ןוא סעקלַאיל יד

 .ןכיור ןענעז לגייֿפ יד ייז רעביא ןוא

 ,ןכיור ןיא ךיז ןליה רעדניק עטיוטמ יד

 .ןכיור ןיא ךיז ןליּפש רעדניק עטיוט יד
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: 

 ,ףָאטש ןבלעז ןוֿפ זיא רע : טליֿפרעד טָאה ןגָאװ:-רעַײֿפ רעד

 .עמַאל ,עקידנעלקַאװ -- רעדער ענַײז ןוא

 ,ףוס-ןיא םוצ ןכיור עטמעשרַאֿפ יד ןעננערב טינ טעוו רע

 ,המקנ יד רעדניק עטיוט עלַא רַאֿפ ןַײז טעוו סָאד ןוא

 ,דנַאנַאב םיא טימ טינ ָאד זיא והילא סָאװ טוג ךָאנ

 .עילאס רעד ןיא ןביוא זיא רע סָאװ טונ ,ָא

 ,דנַאר םַײב ,םוהת ןגעק םיסוס יד ךיז ןלעמש םָאביד ןוא

 .עילַאװ 8 ךיז ןעגנַאלרעד וצ ןדנולש ענַײז ןיא טמיטשַאב

 יצ 8 ןַאמעג טנַאה עסַײװ עבלעז יד םיא טָאה דלַאב רָאנ

 :ןבעוועג עשימענגַאמ עקידנעלב טימ

 ,ילֿפ ןוא טייקידייל ןַײד ןיא ןכיור יד ןַײא למַאז וד ---

 !ןבעל ןלעוו ענַײמ רעדניק עטיוט יד ,בעל'כ יו ױזַא

 ה

 ,ןזַײא ןוֿפ רעלעמקנעד יו ,דנַאל ןטקנעבעגסיוא ןיא ,רימ ןוא

 ןזַײװַאב ךיז לָאז ָאד ,ןעקנעב ןוא רימ ןמרַאװ קידנעטשַאב

 ,לּפענ םעד קידנגעז ןגָאװ-רעַײֿפ רעקידרעלדָא רעד

 .לּפע יו עקינוז ,ןכיור ןייק טינ ,רעדניק ,רעדניק טימ

 ,ןעמאזוצ ייז טימ ןַײז לָאז ,ןיילַא רע ,והילא ןוא

 .ןעמַאמ רעייז ,ןטַאט רעייז עניילק יד ןזַײװנָא וצ

 ,שודיק ןכַאמ ,עסוּכ ַא ןבױהֿפױא לָאז ןיײלַא רע ןוא

 -- -- -- שידָיי ןיא ייז ןשטנעב רע לָאז ןגָאװ:-רעַײֿפ םענוֿפ ןוא
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 שיקרַאמ ץרּפ

 טנגעזעג ךיז עדייב ןבָאה רימ

 ; פערט יד ַײב ,לָאמקנעד סניקשוּפ ַײב

 טננערַאב גנַאל וצ טָאה עװקסָאמ ןוא

 .ּפעק יד זדנוא ןרעטש עטמיור טימ

 רעדנַאנוֿפ ךיז ןעמענ רימ יוװ ןוא

 -- !טנוזעג ַײז : ןקוצ ןּפיל ןוא

 רעדנַאפקעלא יו ןעזרעד וטסָאה

 ,דנווו עסייח א זדנַארב ןיא טלעטשרַאֿפ

 רענַײמ ןיא טנַאה ןַײד לָאמ א ךָאנ ןוא

 .ליורג ןוֿפ יורג ןגיוא ענַײד ןוא

 -- רענַײניצ א ןרעוו טינ ליוו ךיא --

 .ליומ ןעמורק טימ טגָאזעג וטסָאה

 ,רעדנַאװ ןַײד טייקיבייא ןיא !םעָאּפ

 ..!דנוצ ַא ביוטש רעזדנוא ךיז טיג'ס זו

 רעדנַאטקעלַא טָאה ריד רעביא ןוא

 ,דנּוװ עסייה ַא זדנַארב ןיא טלעטשרַאֿפ

 ,הפוח עצרַאװש ַא :טגָאזענ בָאה ךיא

 .טָאטש ןַײמ זיא ,ןענוּפשעג טיוט ןוֿפ

 "יּפוק" ןַײד וצ ןטסקעט ןענעז רימ

 .טָאֿפַאשע םוצ טלייוורעדסיוא ןוא

 ןגייא רימ יינש רעד זיא יאדווַא

 ...ןייגעצ טינ רע טעוו לָאמ ןייק ןוא

 ןגייל ךיא ליוו סנּפָאקוצ רימ רָאנ

 .ןייטש ןכייוו א ,ןשידִיי ַא
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 ןטיימורט יד םעצולּפ ןבָאה סע

 .רעווקס ןֿפױא ןשָאלעגסיוא ךיז

 . ,ןטייק ןיא רערט ןַײד ןעזרעד בָאה'כ ןוא

 -- -- .רערט ןַײד םייהַא קעוַא זיא'ס ןעוו

 ! תמא םעד גניז --- ?רֿכח ,וטסיב ּוװ

 :ליומ ןעַײרֿפ טימ גניז רֿבק ןוֿפ

 סעמעַאּפ טלַאשעג ,דנַאל ,ריד בָאה ךיא

 ,ליוק ַא טלאשעגקירוצ טסָאה ןוא
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 רעלגָאװ .א וצ

 ,עקירג טימ דלעֿפ א ןעוועג טסיב וד

 ,ןעניב ,ןעניב -- רעדיל ענַײד ןוא

 הקיני דלעֿפ םענוֿפ ןעַיצ סָאװ

 .ןעניגַאב זיב קינַאה ןנָארמ ןוא

 ןרָאנ ןטסקעז ןופ טסגניז : רעטציא ןוא

 .קָאטשניב םעניילק םעד וצ רעיורט ןַײד

 ,ןורּכז ןיא ןענערב ןעניב יד

 .קָאטשניר ַא ןיא טקיטולב םולח רעד
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 ענליוו-גנוי ןוֿפ עדַאלַאב

 טנַאּפש ריא יו ךיא עז -- ןטייווצ םעד ןוֿפ רענייא טרעטילּפשעצ
 .הדוהי ןוֿפ ןזדלעֿפ ןשיווצ ןענַיור יד ןלייה וצ
 ,טנַאה ַא ןַא רעגניֿפ ריא ,ענעבילבעג-טצעל רעדירב ,ָא

 .הדועס ןַײמ וצ עלַא טמוק --- טניוו ןיא ׁשַא ןענעז סָאװ יד ןוא

 םייה רעזדנוא רעביא ןעגנַאלק ןיא טילבעגֿפױא ןבָאה רימ
 ; ןסמיזעג ,ןרעיוט רעביא סעקזָאירעב יד טימ ךַײלגַאב
 םהח םימיב טמולחעג טָאה םולח רעזדנוא ןוא

 ,ןסנירג רעטיול ןיא טלעוו רעטזיילעגסיוא ןוֿפ

 ? ףוס-ןיא ןַײז ןעקנירט ןרעטש יד ןעוו םענורב רעד גנע זיא
 !ענליוו ,ענַײד ןרעטש יד וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה רימ
 --- ףוס םעד טגָאזעגנָא ןבָאה ייז טולב רעזדנוא טימ ןעוו ךיוא
 !'ענליטעּפעשטש' ןוא גנוי ןוא קידחזעה ןענעז רימ ןעוועג

 ,ןייבעג ןטנלע ןיא טלעוו יד זדנוא רעגנע זיא דניצַא

 ,לּפמעל ןקידנעשטּפָאק ןוא ביוטש ןטימ לסעג-ןואג'ס יו

 ,ןיילַא ,ןײלַא ,ןײלא ,ענעבילבעג-טצעל רעדירב ,ָא

 ,לּפמץעט ןַײמ וצ רעטציא ריא טמוק עטיוט יד טימ ןעמַאזוצ

 ,ןַאטתולג ןוֿפ טמוק ,רעדיל ענירג טימ פלָאװ רעזייל טמוק'ס

 ,רעַײֿפ ןקידנעגניז ןגייא ןַײז ןוֿפ רעטקוצעגפיוא ןַא
 ...ןאכ-םיגנישזד ןוֿפ יינש ןיא קעװַא זיא סָאװ ,דניק-ענליוו סָאד
 .רעַײלב 8 -- ליומ ןיא ,זיור עדליוו ַא --- גיוא ןיא

 .ןַאעלָאּפַאנ יו ,עקציא-השמ רעטסוש רעד טמוק'פס ןוא

 ;ןתעגושמ ענַײז םעדעֿפ עטיור טימ טּפעטשעגסױא טָאה

 ןָאק רענייא ןוא -- טגָאזעג רע טָאה --- רימ רַאֿפ טינ זיא טיוט רעד ---

 ! ןסַאּפש טינ לָאז עמ ,עי ,עי ,ןסַײרכרוד ךיז
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 טעטסע רעד טָאה דלָאג ןוֿפ עוועקדָאּפ ַא סָאװ ,ןושמש ןוא
 רעניד ַא גנַאז ַא יו ןוא דרעֿפ-רענַײניצ ןַײז רַאֿפ טדימשעג
 ,טערַאבאק ןוא ץנַאט ןדעי וצ םיא ףיוא ךיז ןגָארטעג
 .רעניווטיל ַא ןוֿפ קַאה ןיא ּפָאק ןַײז טָאה םרעמישענּפָא זיב

 טיהַאב םיא ךאלמ ַא טָאה'ס ...רעדורב-ָאטעג ןַײמ ,רע ןוא

 ! ןדנַאלריג טימ ןעגנַאהַאב לָאט םעד טָאה רע .לָאט-םיתמ ןיא

 -- טימעג סָאד ןעקרעמש ַײב ןַײװלּפע שימייה זיא ןעוועג

 .ןדנַא יד ןוֿפ רע טמוק ךאלמ ןטיוט ןטימ ןעמַאזוצ

 ,גַײװצ עקידנעילב ַא -- זירַאּפ ןוֿפ רעלגַאװ ייז טיילגַאב'ס
 ;עדַאנַאק ןיא שידק-ענליוו ןַײז טגָאלק סָאװ ,עקצרּפ ןוא
 ,גַײטש רעטלַא ןַײז ןוֿפ ןסירעגסױרַא בייל ַא יו ןוא
 ,עדַארג םייח טמוק --- םיא ןיא גייטש יד זיא ןכַאטשעגנַײא רָאנ

 ,געטש ןבלעז ןטימ ,עיליוו יד ןוא ,טמוק ענליוו ןוא

 .ןביוש עטקיפעגסיוא יד ןיא טייקיולב ריא ןַײרַא טלעטש יז

 ,געט עגנוי יד ןיא יו דנוב ַא רימ ןסילש רעדיוו ןוא

 .ןביולג ןטַײנַאב טימ תוסוּכ יד רימ ןבייה רעדיוו ןוא 1066
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 ךיז וצ ךיז ןוֿפ

 ןיילַא ךיז וצ הליֿפּת

 ,רעיוא ןַײמ וצ ךיא גייל ןטייווצ ַא וצ יו ןיילַא ךיז וצ

 -- ,גנועז רעקידנעגניז טימ לוֿפרעביא ,ןגיױוא ענַײמ ןוא

 : רַאמרַאמ ןיא ןרעדָא יו ,םייהעג ןַײד ןיא עוועטרונ ךיא

 ? טלגיזרַאֿפ ייז טָאה רעוו ,תודוס ענַײד ןענעז טלניזרַאֿפ

 ? תודוס עטקעלּפטנַא-טינ ענַײד ןוֿפ קיזומ יד ןעמעוו רַאֿפ

 .רעטצניֿפ רעד ןיא ןלָאבמיסגנַאלק .ןּפיל ןוא טנעה ןוֿפ קיזומ

 -- רעביא -- רעביא -- רעביא ,ןגיוב-ןנער ,ןגער ןוֿפ קיזומ

 .רעטנענ טינ םוק ךיא ןוא רעַײֿפ רעמניה קָאטשניב א טסיב וד
 .ןעניב ענַײד --- ןעגנַאלק עטקאהענּפָא טימ ךימ טסעמרָאק וד
 ,רבדימ ןיא קעװַא טיצ יז ןוא טעשזדנָאלברַאֿפ ןיב ַא ,טֿפערט'ס ןוא
 ,טייקנייש ןוֿפ דנילב טרעוו יז ןוא טיוה לדנעלב ַא טכוזרַאֿפ ןיב א
 ,ןברַאטמש ןוא םולב עטמסרַאֿפ יד ןָאט שוק ַא : טכוז ענייא ןוא

 ,ןעלדָאנ טימ יוװ ,ןלָאבמיסגנַאלק יד טימ ןוא .רעה ןוא עז ךיא

 ,ריּפַאּפ ןוֿפ ןעלקסומ עפַײװ יד ףיוא ןדנווו ךיא ײנרַאֿפ

 םערָא זיא דניצַא זיב ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאװ גנידצלַא רָאנ

 ,טלגיזרַאֿפ רימ ןיא טסָאה וד סָאװ תורצוא ענַײד ןגעקַא

 ,עירעטסימ רעקימוהּת רעד ןוֿפ גנַאלקּפָא ןַא גנַאלק רעדעי זיא'ס

 .קָאמשניב רעד רענעלױהרַאֿפ ןוא רעטַײװ ץלַא -- ןַאּפש ןדעי טימ

 .ןצלָאמשעצ טרעוו יז ףירט ךָאנ ףירט ןוא .סקַאװ רעיולב זיא טַײצ יד

 ןעניב יד ןיוש ןעמוק סע !טַײצ ןוֿפ ןָאמעגסױא טייקליטש ,ָא

 .העיסנ רעקינוז ,רעגנַאל רעייז ןוֿפ םייהַא קירוצ

 ,טולב ןיא טולב יו ,ןיילַא ךיז ןיא ןַײרַא ךימ לָאמ ןייא זָאל

 ! ןָאט סיב ַא ךימ הּכלמ עדליוו יד לָאז ןוא
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 טייקגייש

 ןעקנַאלּפ ןבעל עינזוק עצרַאװש יד

 -- ןָאמ ןטיור ןיא יו ןעקנוֿפ ןיא

 : ןעקנַאדעג יד ןיא רימ טרעמַאה יז

 ! ןָאמרעד ,ןיוש ךיז ןָאמרעד ...ןיב ךיא --

 ,רעמַאלק ַא זיא גנונָאמרעד יד ןוא

 .ןיהַא ץיּפש 8 ,רימ ןיא ץיּפש 8

 רעמַאה ןַײז דנַאנוֿפ טננילק לאידימש

 ! ןיב ךיא ,ָאי :עינזוק רעצרַאוװש ןיא

 :רעדנווו םעד עז ךיא ביושמעדיוב ןוֿפ

 ,גנַאלק ךָאנ גנַאלק טרעביוצ לאידימש

 רעדנוזַאב גנַאלק ןדעי רעטנוא ןוא

 ,גנַאלרַאֿפ ןַײמ ןגיוצעגסיוא טרעוו

 ןזַײוװ ךיז טמוק ןעקנוֿפ ןשיווצ סָאװ

 :לָאטשירק ןוֿפ עמזירּפ רעָאלב ךרוד

 ,ןזַײא ןוֿפ טדימשענסיוא רעטניוו ַא

 ,לָאטש ןוֿפ טילנעגסיוא העיקש א

 ,לּפַאצרַאװש ןַײמ רעדימש םעד ביג ךיא

 ; ןייוועג ןַײמ ,עביל ןַײמ ,טַײצ ןַײמ
 ,לּפַאצ ,ךיא ילג רעמאה רעטנוא ןוא

 !ןייש : ןגָאז ןענָאק וצ יבא

 ,ןעקנַאד ךיא ליוו טייקנייש רעד טָא ןוא

 .טונימ עקיבייא ןַײמ זיא יז

 ,ןעקנַאלּפ ןבעל עינזוק עצרַאווש ,ָא

 ! טולב ןיא רימ ַײב טצנַאט רעמַאה ןַײד
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 עיזעָאּפ

 םױלֿפ עטעלָאיֿפ לקנוט ַא
 ,םיוב ןֿפױא עטצעל יד
 ,לּפַאצרַאװש ַא יו טרַאצ ןוא קידלמַײה-ןיד
 ןשָאלעג יוט ןיא טכאנ ַײב טָאה סָאװ
 ,לּפַאצ ,גנועז ,עביל
 יוט רעד זיא ןרעטש-ןגרָאמ ןטימ ןוא
 -- רעגנירג ןרָאװעג
 ױזַא ןָא יז ריר .עיזעָאּפ זיא סָאד

 .רעגניֿפ יד ןוֿפ ןמיס ןייק ןעז טינ לָאז ןעומ 1
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 ,טרָאװ ןטימ טַײצ ןוֿפ םיחטש ןעמעננַײא

 ; ןבליז ערעביוז ענַײד ייז ףיוא ןבלַאז

 ,ןעלקסומ יד תועוצר-ןעגנַאלק ןיא ןעלקיוו

 ,ןטיוה עשידרע ןיא טייקליטש ַא ןָאטנָא

 ,ןעקנירט ןוא םיורגלימ ַא יו םַארג ַא ןטלַאּפש
 רעדיל ןיא ןעמיװשרַאֿפ רעדילג יד ןזָאל

 -- רעדילג ןרעוו ַיײנ'ס ףיוא רעדיל ענַײד זיב

 ,ןֿפַאשַאב ,לגנַיי ,וטסיב םעד בילוצ טא
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 רעמייב ַײרד

 יקסנַאשָאטָאב ֿבקעי רַאֿפ

 ןירג ןַײד ,גַײװצעמלַאּפ ,וטסיב רעוו
 ...טנַאקַאב ,רימ זיא טנַאקַאב
 ןיב ךיא ,ןיב ךיא ,ןעוועג ןיב ךיא --
 .טנַאמָאריכ 8 גַײװצ א
 .טנַאה ןַײד ביג ,לגניי

 רימ רעביא ןוא ,ביג ךיא ,ביג ךיא
 : טנַאמַָאריכ רעד טגניז
 טנַאה ןַײד ןיא ןעייג'ס ,לגנִיי ---

 .ןגעוו ַײרד ערעדנוזַאב

 עניבַאר ַא וצ -- רענייא

 .ןגער ןיא ןַאטעגנָא

 יינש ןיא ּפָא ךיז טלעטש רעמייווצ רעד
 ; עזָאירעב א ןגעקטנַא
 םױבעמלַאּפ א ַײב -- רעטירד רעד
 .עזָאר ןיא ךעלעדמעה ןיא

 עניבַאר יד זיא'ס ,לגנִיי

 ...םיור יו עז ,עמַאמ ןַײד

 טיומ רעד טניווװ עזָאירעב ןיא

 .עטַאט : ןסייהעג טָאה סָאװ

 ,טסַײנ א טבעל עמלַאּפ ןיא ןוא

 .ןעמַָאנ ןייק טינ ךָאנ טָאה סָאװ

 םיוב ַא סיוא ךיז בַײלק לגנִיי

 .ןעמָארטש ענַײז ןוֿפ יצ ןוא

232 



 ןטרָאג ןיא

 ֹא

 טקעלּפטנַא סע ךיז טָאה ןטרָאנ ןיא טכַאנ יב

 ,רעמעלב יד טמיטשעגוצ ןבָאה'ס ןוא

 טקעסניא ןוא םערָאװ-לקניֿפ ןבָאה'ס ןוא

 : רעמעּפש רימ טלייצרעד

 ןענירג סע לַײװ ,ןעגנַאגרַאֿפ טינ זיא ןוז יד

 .ןענירמיצ ךעלענוז עניילק יו

 ןגעוו ייז ,ךעלענוז עניילק יד

 .ןיילַא ךיז ןוֿפ טייקינוז יד

 ןגעמ ייז ,ךעלענוז עניילק יד

 ! ןיילק ןענעז רימ יו : ןסיירג ךיז

 ב

 ןטכַײֿפ םעד טסַײג ןַײמ וצ .טײקטכַײֿפ יד ןיב'כ

 .רעמ ןוא רעמ ןזָארג יד ךיז ןעֶוצ

 -- ןטכַײל ןענָאק ןלָאז ןרעטש יד זַא

 .רערמ ןַײמ ןוֿפ ןעקנירט ןוא ייז ןעמוק
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 רעכיב

 ,עטשײלֿפטנַא גנַאל ,ןטעלעקס ענעריּפַאּפ

 !קעװַא -- זיוה ןַײמ ןיא רעכיב ןסיוטש ריא

 ..עטשיײלעג-דלָאג סנקור טימ טינ ךיז טנייב ןוא

 :קעטַאילביב רעדנַא ןא טנַײה ענַײמ זיא'ס

 .ןדלעמ ךיז טמוק רעטצנעֿפ ןיא ךובנגער א

 ,דנאב-ןניוב-ןגער ןיא ךובלּפע ןא

 -- ןדלעה ענַײז --- לּפע יד .םיא ןעייל ךיא

 ,דנאנַאב רענעייל ןטימ ןלאֿפ יז

 !רעטעלקעג ןקיטֿפול ןיא ךובעמלַאּפ 8

 ! גייווצ א ףיוא ךיז טניוו סָאװ ,ךובלנױֿפ א

 ,רעטעלב עטשימעגֿפױא טימ ךובננַײֿפ א

 .גַײֿפ א טציא רע טזַײװ אנוש ןַײמ רָאנ סָאװ
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 קרַאּפ ןיא

 ,ןַאמ רעדנילב ַא

 ,ןגיוא טָאטשנֿא ןעניבור

 ןַאטנַאֿפ ַא ַײב דמעה ןסַײװ ןיא טציז

 דָאהַארַאק ןיא םיא רעביא ןבלַאוװש ןוא

 ,רעסַאװ ןקידנעגנילק ןוֿפ ןירעצנעט רעליוה רעד םורא

 ,םיֿפ ענַײז ַײב טנוה רעטציּפשעגנָא ןא
 ,ןדנילב םעד -- ראה ןַײז ןוֿפ ןגיױא עָאלב טימ

 ,יורֿפ א ךיז םעילוט ןדנילב ןבעל ןוא

 ,לנַאה ַא ןיא םולבנָאמ עניד 8 יו

 : ןבלַאװש יד ןעז ןלָאז

 ,ביל טָאה יז

 :רעמייב יד ןעז ןלָאז

 .ביל טָאה יז

 ,ןרערט עריא ןענעז עלוֿפ

 .תונתמ טימ ץלוֿפ

 םייהעג יז ןדַײנש ענַײז ןעניבור ייווצ יד רָאנ
 -- ןוא
 ,םיהַא םוק ,רַאזעצ" ---
 "! תונמחר ביל טינ בָאה ךיא
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 לגָאה רעד

 ֹא

 !סנקלָאװ ענַײד ןיא ןעמיורנלימ ליֿפ ױזַא

 ,ייז ןטלַאּפש ןצילב ןוא

 ,לגָאה ַא טלַאֿפ סע

 ,ןּפיל ענַײמ ןגייז ,רעֿפעשַאב ,םעמט ןַײד

 לגָאװ ןיא טזָאלעג ךיז טסָאה ןיילַא וד ןוא

 ,דלַאװ ןטכידעג א ךרוד ןוז יד יו ,המשנ ןַײמ ךרוד

 .ןעגנאגעג טינ ךָאנ זיא רענייק ּווװ ,ןיחַא

 טלאטשענ רענענייא ןַײד ןיא ןריובעג טרעוו לנױֿפ ַא

 רעביא ןנַײװש ןַײד טצעז ןוא

 .ןעגנַאלק עטסקידנגַײװש יד ןיא

 ב

 ,ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק ןעמַאטש עץלַא

 ,רעטצנעֿפ יד וצ ןכַאמ ןגַײװצ עלַא

 ,ןעמַאלֿפ ענירג יד ןיא ןעשזדנָאלברַאֿפ טסנעק

 .רעטסנעש רעד זיא סָאװ ,דלַאװ ןטכידעג ןיא

 ,ןעיוט ןוֿפ ץענ א ןיא ןעשזדנָאלברַאֿפ טסנעק

 ..רעדליוו ןרעוו ייז ןעוו ,סנטָאש יד ןיא

 ,ןויזח ןַײמ רעטניה ןעשזדנַאלברַאֿפ טסנעק

 .רעדליב ןיא געוו ןַײד ןזַײװנָא לָאז ךיא
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 ךיז וצ ךיז ןוֿפ

 ? גנַאל יוװ ,ךיז וצ ךיז ןוֿפ געוו רעד גנַאל יוװ

 ,ןרעיודעג ףרַאד ענר עבלַאה א לָאמ ַא

 גנַאלש א רָאנ .טייקצנַאג יד זיא טָא .ןיוש ןוא

 .ןרעיוט עדייב ןשיווצ עקשזעטס רעד ףיוא זיא

 גנַאג רעד לָאמ א ףרַאד ,ןטלעק ןביז ,ןטלעוו ןביז ןוא
 .ןרעיודעג --- ,ךיז וצ ךיז ןוֿפ ,רעטנעַאנ רעד
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 עקשַארומ ַא ןגעוו דיל

 ,למינּפ ןימ אזא ןעזעג ךיא בָאה ווו

 ? רוטַאנ יד רימ טזַײװַאב ליּפש עכלעוו

 ,למונהיג רעסַײוװ ַא -- טנערב לדנייטש רעדעי

 .רוטאינימ ןיא שטנעמ א טמוק סע ןוא

 ןקיטלעוװענעי ַא דוס ַא --- יורטש ןייק טינ

 ,לָאט םענוֿפ עקשארומ יד רימ טגנערב

 ,ןקיטלעוועג ןיילַא ייז ,עטיוט יד ּווװ

 .לוק א ןָא זיא טיוט ןוֿפ לוק סָאד ןוא

 ,רערעדנא ןייק טינ ןוא דנַײרֿפ ןַיײמ זיא סָאד ,ָאי

 .דָאנג ןַײז טימ רע טמוק -- ןֿפורעג בָאה

 רערעדנַאװ רעד ױזַא ךיז טָאה טלעטשרַאֿפ ןוא

 ,דוס םעד רימ זיולב ןַײז הלנמ וצ

 ,ןטלגיּפשעצ ןיא רוּפרוּפ ןיא ,למינּפ'ס

 ...םנַאקַאב ןענעז רימ זַא ,טינ טנקייל

 ןטלגיזרַאֿפ ַא טעמרַאּפ םעניילק ַא ןוא

 .טנַאה ןַײמ ןיא עקשארומ יד רימ טזָאל
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 ךיל"םי

 ,רעַײט רימ ןזעוועג ןענעז סָאװ ,עלַא

 ,רעַײֿפ ןיא לרעּפ יו ןעגנולשרַאֿפ ןענעז סָאװ ,עלַא

 ,ןעלקסומ ענרעבליז יד טימ ,ייז

 -- רעַײט קידתישארב ,ָא

 םי ןֿפױא דניצַא ןעמיווש

 .םעילַאװכ ןיא עטלעטשרַאֿפ

 ,טנעה ענעלַארָאק יד רימ וצ ןעוצ

 ,תוליֿפּת ןוא ןרערט ןוֿפ רוּכיש

 .רוּכיש םערוטש-םי ןוֿפ

 ףיש ןַײמ ןגעקטנַא ייז טיינ'ס רָאנ

 זָאנ רענרעזַײא ןַא טימ

 .רעקיטש ףיוא ייז טקילֿפעצ ןוא טדַײנשעצ יז טלַאק שירעדרעמ ןוא
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 טנוה-םי רעד

 ,ןשמַאּפ םעילַאװכ יד .םי ןיא זדלעֿפ ַא

 ןָארמ א ףיוא יו טציז ןביוא ןוא

 -- ןשטאל ענַײז טינ םי םעד טכיירג'ס ןוא

 ?ןָא רע טייג ןעמעוו .טנוה-םי ַא

 ,האניק זיב ןָא רע טייג םענייא זיולב
 .עניבַאק ןוֿפ םיא טסירגַאב רע ןוא
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 רעלָאמ ייווצ

 ןטייווצ ןגעק רענייא רעלָאמ ייווצ

 ןשיוועצ םי רעד ןוא

 .טנערב

 ,ןשימ ןוא ךיז ןֿפױרש ןברַאֿפ

 .טנעה יד ןיא ןצנַאט ןעלזדנעּפ

 : ןרעדנַא םעד טלָאמ רענייא ןוא

 גערב ןֿפױא רעלָאמ רעד

 רענעי ןוא ,גנַאגרַאֿפנוז םעד טלָאמ

 .גערב ןֿפױא רעלָאמ םעד טלָאמ

 ןלַאֿפעג ןיוש ןענעז רעלָאמ עדייב

 .טכַאלש רעד ןיא

 ןלַארטש ,ןבעל ,ןבעל רעדליב יד זיולב

 .טכַאנ רעד ןיא

 ,ןבייל עקידנענערב יו ! ױזַא גנַאל טינ

 ,רעדליוו ןוא דליוו

 .רעדליב יד ךיז ןנַאלש

 .ןבייהרעד ךיז ןענָאק עטייווצ סָאד טעוו ןלַאֿפ טעוװ סנייא ןעוו
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 ןזָארג ןיא םערָאװילג ַא

 ,ןזָארג ןיא םערָאוװילג ַא
 ,םערומש ןיא ףיש א -- טַײװ ןוא
 ןזָאל ךיז ףיש יד טעוו יצ

 ? םערוט ןקידנענַײש םוצ

 ,הסיסג ןיא טקניז ףלָאװ-םי רעד

 .ןיֿפלעװ ןַײז וצ טץיָאװ ןוא

 עסיז ןגעזרענייצ טימ

 .ןיֿפלעד ַא םיא טנגעגַאב

 .לקָאש א ןוא לקַאװ א

 .ןעלּפָאצ ,ןקוצ רעגניֿפ יד

 לקַאניב םעד ןעוצ ןוא

 .ןעלּפא עטיוט ענַײז וצ

 ןזָאר 8 ץנַאלג-ףושיּכ ַא

 : םירופי ךרוד רע טעזרעד

 ,ןזָארג ןיא םערָאװילג םוצ ---

 ! םערוט ןקידנענַײש םוצ
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 דרע רעד רעטנוא

 דרע רעד רעטנוא ןעד לגייֿפ ןרעשטיווצ

 ןרערט עכעלטעג טימ

 ,עניד ךעלעזדלעה ןיא עטקיטשרַאֿפ

 דרע רעד רעטנוא ןרעטַאלֿפ סָאד רעדָא

 ?לנייֿפ ענעעזעג ןייק טינ יו ,רעטרעוו עקילָאמנייא

 ,ןענַאּפש וצ לכׂש ןבָאה סיֿפ ענַײמ ןיחזוו

 ,רעַײֿפ ןרוּכיש רעביא ,ייה רעביא ,יינש רעביא

 ,רעטרעוו ייז ןליֿפ

 ,רעטרעוו ןוֿפ תומשנ

 ...רעַײלב ןייק ןטלַאה טינ ןענָאק ענַײמ םיֿפ יד סָאװ דָאש ַא

 רערעושאב-ןעגנַאלש ַא יו

 :גנַאג םעניא םיֿפ יד ךיא טלַאהרַאֿפ

 .ָאד ןוא ָאד ןוא ָאד

 .ָאד ייז ןענעז ָאד

 .טייקליטש עקילָאמנייא

 .רעמרע עקילָאמנייא

 ,ןעלדיר עקינייב ענַײמ --- טנעה יד טימ בָארג ךיא ןוא

 ןצַאלּפ סע ןענַאװ זיב

 ןצַאלַאּפ עצראווש יד

 רעטרעוו ןרעטַאלֿפ'ס ווו

 .ןעלדיֿפ ןיא ןטלַאהַאב
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 המשנ

 ךיג וצ המשנ יד טבעל סע :ןעמ טליפרעד םעצולּפ ןוא
 קַאבלוק השמ

 רעגילק ןוא .םוטש וצ .ךיג וצ טבעל יז

 ,טלַא ןוא ַײנ ,רעטרעוו עלַא ןוֿפ

 ,רעגימ א יו שיטעטסעיַאמ זיא

 ,טלַאטשעג סטָאג ןיא רענעֿפַאשַאב

 .קינייוו וצ בַײל ןַײד זיא'ס .טרעגנוה יז

 ...םִעמ ַא טָאה'ס ןעוו ,טַײצ ןַײד טגנילש יז

 ,קינייא זיא ןוא רעדנוזַאב זיא ןוא

 .םַאלֿפ ןסַײװ טימ ,שינרעטצניפ ןיא

 ,רעטלע ,רעגנִיי זיא .ךיג וצ טבעל יז

 ,בַײל ןַײד ןוֿפ ןרָאי ןענָאילימ

 ,ריא טלעֿפעג סע ּוװ קעוװַא טייג יז

 ! ביילב : יז טלעֿפַאב ,רַאנ םעד ,ריד ןוא
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 גנועז ַא

 ,עמָאל ַא ,רימ ַא ןָא עינזוק 8 עז ךיא
 .ןלױהרַאֿפ יינש ןיא םוהּת ןוא םוהּת ןשיוועצ

 ןליוק עטיור ,עפייה ןוֿפ סױרַא טיצ'ס ןוא

 .המשנ עקיצילב ןַײז דימש רעדנילב ַא

 ...ןזַײא ןוֿפ רעב א יו רעמַאה ןַײז טלַאֿפ'ס ןוא

 : האנה טָאה ןוא טגניז המשנ ןַײז ןוא
 ? ןזַײװַאב ריד ךיא לָאז סָאװ ,דימש רעדנילב --
 .עָאלב רעדיוו ןענעז ןגיוא ענַײד
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 רעכַאמ-ךצנוק רעד

 ,לבָאנש ןעַאלב 8 טימ ץלָאהקיּפ ןייק טינ ןוא .ריט ןיא ּפַאלק ַא

 .זָאר-קיצילב םינּפ'ס .ןקעטש ַא טימ ץעמע ךיז טזַײװַאב'ס

 ,לבָאנ ךיז טניײנרַאֿפ ןוא --- "...עינזוק ַא רימ ןיא טילג םע ,קנורט ַא"

 ,זָאלג 8 ןיא םיא טגנאלרעד ןטנעמיד עטלַאק עמַאמ יד

 : לכיימש ַא טסַײברַאֿפ ןוא רעסַאװ סָאד יצ ןייא טימ עקָאילשז ַא

 ? גונעג ןַײז רימ טעוװ םענורב ַא ןוא ,קינייװ ,קינייװ ,יוא"

 ."לבׂש ןַײמ ייוו רימ טוט סע ןוא ןקעטמש ןַײמ ייוו רימ טוט סע

 .גול רעקלַא ןוֿפ ךיא ןוא ,זָאלג ַא ךָאנ עמַאמ יד טגנַאלרעד'פ

 "! רעטיב יוװ ,קאמשעג ,ַײא" : ךיז טקעלַאב ןוא ןסָאגעגנַײרַא

 .ןייצ עקידנצירק טימ ףיוא יז טסע ןוא זָאלג יד טכערב ןוא

 ,רעטילּפשעג ןקיזָאלג טימ גנוצ עטיור ,עגנַאל ַא טזַײװַאב

 .ןייג ךיז טזָאל רענעי ןעוו גנַאגרַאֿפנוז ַא טבַײלב רעקלַא ןיא

 רעמע ןטלַא ןוֿפ רָאנ .עמַאמ יד טגָאז "! רעכַאמ-ןצנוק ַא"

 ,זָאר-קיצילב זיא סָאװ ,םינּפ ןַײז ַײנ'ס ףיוא ךיז ןעקסעילּפ טמענ
 ,רמז ןַײז רימ ןיא טנייוו סע ןוא ,ןקעטש ןַײז רימ ןיא טּפַאלק'ס ןוא
 ...זָאלג םימ גנוצ א עז ךיא גנַאגרַאֿפנוז ןיא לָאמ ןדעי ןוא
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 רעעז-ךןרעטש םוצ

 ,רעסיורג ןַײמ דנַײרֿפ ,רעעז-ךןרעטש

 : רתוּפ םיא ַײז ,םולח א אנ

 העיקש ןיא דרע ןַא ןעזעג בָאה

 ,סיֿפ עטיור טימ טייג יז ןוא

 עירק א ךָאנ עירק ַא יו
 ,םיוועג ,שטנעמ ןייק .טַײצננילירֿפ

 ,רעדנווו םעד ןעזעג טינ ךָאנ טָאה

 ,םיפ עטיור טָאה דרע יד זַא

 ,רעדנוװַאב ,ױזַא טכַארט ךיא יו

 ןלָאצ יד ךיז ןיא לייצ ךיא ןוא

 -- דרע יד טגָאמרַאֿפ סיֿפ לֿפיװ

 ןלָאט ןשיווצ רעטַײר א טנָאי

 .דרעֿפ ןַײז רימ ַײב טלאחרַאֿפ ןוא

 ,ָאדרָאב ןצנַאג ןיא דרעֿפ רעד זיא'ס

 לַאשזניק א יו קעלֿפ א זיולב

 ,עדרָאמ רעד זיב ןברַאש םענוֿפ

 .לַאג ןוא דלָאג -- ןגיוא ענַײז

 ,הניכש טימ טגָאלש רעטַײר ןוֿפ רָאנ

 ,לָאטשירק ןוֿפ ןקעב ַא יו

 לָאמ א ןוז יד טמוק סע נו

 .עניד ןּפיל טימ ןַײװ ןעקנירט
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 ,ןעניומש ןדליוו ןַײמ ןיא ,רעטציא

 ןעניורק ייווצ רימ רעטַײר רעד טזַײוװ

 ,עניי א זיא ריד רַאֿפ : טנָאז רע ןוא

 ,םערָאֿפ ןוא סָאמ ןַײד רַאֿפ ךעלטקניּפ

 ,עניילק 8 זיא עטייווצ יד ןוא

 .םערָאװ 8 ןָאטוצנָא ןדַײיס

 ןרעמש ןביז טימ ןיורק ןַײד רָאנ

 ,ןרעהעג זיולב טלָאמעד ריד טעוו

 ,רעדורב ,ןעניֿפעג טסעוו וד ןעוו

 .ּפָאק 8 ןיורק רעניילק רעד רַאֿפ

 ,ּפַאלַאג ןיא --- רעטַײר רעד ןוא
 .רעדורעג ַא -- ןסיורד ןיא ןוא
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 ילרעקַאהנייטש ַא ןיא

 ,ַײרעקַאהנייטש 8 ןיא ןעזרעד ךיז בָאה ךיא

 .טימַאניד -- רימ ןיא

 .ַײרעקַאלֿפ .ןַײז טינ רענייק לָאז .הנּכם

 .טינַארג ןוֿפ םורבעג

 ,ץנַאג ןוא טרעטילּפשעצ ,ןעלקסומ עקינוז טימ

 .לָאט ןיא רעדילג יד

 ,ץנַאט רענעטינַארג ןַײמ טיוט רעד יוו שירֿפ ןוא

 .לָאצ ןָא רעדיל ןוא

 ןָא ךימ ןדָאל ,רענעגעוו ןיוש ןעמוק םע
 .געוו א ןעיוב וצ

 -- ,ןָאילימ א סיוועג ןעיצ ךיז ןלעוו סע
 ...געמרַאֿפ ןַײמ םיורג וצ
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 ףיש ענערױרֿפרַאֿפ יד

 ,זַײװַאב ,רימ קעלּפטנַא ,עגויוו עקירָאהיױולב ---

 ,זַײא ןשיווצ ףיש ענערױרֿפרַאֿפ ,עניילק יד

 ,ריביס ןיא טשטנעבעג ןוא ןעזרעד יז בָאה ךיא

 ,ריֿפ רָאי 8 ןעוועג ןיב ךיא ןעוו -- ןטכענ טָא

 .ףילשעג סנעיינש רעביא טנוה ַא ןוֿפ טיילגַאב

 ! ףיש יד רימ קעלּפטנַא ,ענויוו עקירָאהיױלב

 ,קילג ןוֿפ רעמייב טימ ןדע-זנ רעשירֿפ ַא --

 ,קילשַאב ןטיור ,םענעלָאװ ַא ןיא וד ןוא

 ייהעלע ...קוצ-קוצ : ןטָאש ןַײד טשוק טנוה ַא

 .יינש ןיא ענַײז ךעלעטניה יד רע טשוק סָאד

 ,שירֿפ ױזַא ךלימ יוװ ,ןטניוו ךיז ןשטילג'ס ןוא

 ,שיטריא ןננַאל ןרעביא סרעסעמנוז ףיוא

 ,זַײא ןשיווצ ףיש ַא -- ןטניוו יד רעטניה רָאנ
 ,זַײר יו ןעיינש םימ ןטָאשַאב ,ןרױרֿפרַאֿפ

 ,טדימשעג -- סעלסעוו עריא -- טנעה ענרעצליה יד
 ; םימ רעד ןיא ןוז עקיטכעמ יד טינ טֿפלעה'ס ןוא
 ץנוא ןַא זיולב טלעֿפ'ס רָאנ ,םעלסעוו יד רַאֿפ טיצ יז
 ,ץנוק םעד ןזַײװַאב לָאז --- ןוז יד --- היח יד

 -- קילשַאב ןטיור ןַײד ןיא ףיש רעד וצ טסמוק וד

 .קילג סָאד ןרױרֿפרַאֿפ ןוא ןוז יד ןעגנַאגרַאֿפ

 מעּפש זיב ןוא ָאנד ריא ףיוא רערט א רעביא טסזָאל

 .טעבעג ןַײד ,ץרַאה ןַײד -- עגויוו רעד ןוֿפ רַאה םוצ

 :ליֿפעג ןוא ליבעג טימ טנוה רעד ךיוא טעב'ס ןוא

 ,ליוו יז ווו קעווַא לָאז רערט ןַײד טימ ףיש יד
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 ,ליומ ןַײד וצ טגיונעג רעיוא ןַײז טָאה רַאה רעד

 !ליווװ : טנָאזעגנָא טָאה רעגניֿפ רעקיצילב ַא

 טרעצנָאק ןטימ ןיא רעטסעקרָא ןַא יו ןוא

 .טרעהרעד ךיז םורב ַא טָאה --- םוהּמ ןיא ןלַאֿפ טלָאװ

 ,דלַאװ ןרעביא ךיז ןבייה ןרעסַאװ ןוא
 ,דלַאב ייז ןעיצ ןוא רעמייב יד ןעקנעװשרַאֿפ

 ,ךַײלגַאב רעגניֿפ ןטימ ,שיטריא ןֿפױא ןוא

 .ךַײט ןטימ ףיש יד ךיז טגָארטמ ענעדלַאג א

 -- ןעּפ יד טסטלַאה וד יו ,עלפעוו יד טלַאה רערט ןַײד

 .ןעזרעד יז טסעוו ןוא ןגיוא יד ערומשזרַאֿפ

 ,םי רעביא ,ךַײמ רעביא ,סױרַאֿפ ריד ,ױזַא

 .םָאטש ןַײד ןוא טלעוו יד רעדנווו ןגָאזנָא וצ

 .קימס ַא -- רעקנַא ריא .לדיֿפ א זיא ןָאֿפ ריא

 .קיזומ ןַײד טכַארבעג ץעיליװ ןיא טָאה יז
 ,םור ןַײד טרעגנעלרַאֿפ ןַאמעינ ןטימ טָאה יז

 .םורַא ןוא םורַא ןדרי ןמימ טמיווש יז
 -- זיור א ןעילב ןיוש טעוו ריד רעביא ןעוו ןוא

 ,םיוא-טלעוו ןוא ןַײא-טלעוו ןעמיווש יז טעוו גנַאל ךָאנ 1086
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 סיזַאָא





 סגגַײוזש ןזא רעטרעזז

 קָאטשנַײװ רעד

 . ,ןֿפַאש ,ןֿפַאש :קָאטשנַײװ םַײב ךיז ןרעל

 .טונימ רעכעלטיא ןוֿפ ןַײװ ןצנַאג םעד ןּפַאזניײא

 ,ןֿפַאלעג עשידָאלעמ ,ערעביוז : ןליֿפ קידנעמש

 ,ןֿפארט עגנוי קיטַײצ ןכאמ סנגער

 טולב ןגייא טימ ךיז ןסיגַאב טייהרעליטש

 .ןֿפַאש -- ןוא

 .רעמעלק -- ןסיורד יו רעמ קינייוװעניא

 .םומ א ןָא ןדנּוװ יד ןַײז ןלָאז

 ,רעטעג ,ןשטנעמ ,ןרעטש ןעקנירט ןלָאז |

 ,רעמטעּפש קָאטשנַײװ םענוֿפ ןרעוו רעטכינ טסעוו ןיײלַא וד -

 .םורַא רָאי טנזיוט א ןיא : ןדיישַאב ןַײז רימָאל

,5 



 תויח עטריסערדסיוא

 ,ןגיײמש רעטניה תויח עטריסערדסיוא !רעטרעוװ ,רעטרעוו
 ! טכענק עסיז ,לגנושזד ןיא קירוצ טֿפױלטנַא .ַײרֿפ ךַײא זָאל'כ
 ,ןגַײװש ןוֿפ ןרעדָא -- ןענמיה עַײנ עקידסמענייק
 .טכעלשעג ןטלגיזטנַא-טינ רעייז טימ ךימ ןעוצ

 סעלאקס עקידרבדימ ןשיווצ ךיא לעוװ ןעניֿפעגסױא

 ןײטמשרַאֿפ לָאז םיא סָאװ ,רעטרעוו ןָא תיב-ףלַא םענעי

 : תולגתה עקידלַאװג ַארַאס .ןגער ןוא קירעשייה

 ! ןייטש 8 טעוװ ןעלכיימש ןוא ןרעֿפטנע ןלעוו עטיוט

 ,ןלַארענימ ,ןֿפָאמש ןלעוװ גנוטכיד ןַײמ ןענעייל

 .שא ןרעוו -- ןטייווצ ַא קידנסע סָאװ ,ןרעַײֿפ

 ,ןלַאקָאװ ןוֿפ רעטלַאּפש ןוא רערעביוצ וד ,ָאבמער ,יעה --

 ...?שער ןימ אזא ריד טימ טרָאד זיא סָאװ :לגנִיי ,רעֿפטנע
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 ןטרָאג רעשילַאגַאש

 ןעיוט עקיטַארַאקנצכַא ןיא ,רעיוט ןרעטניה

 ,חלּכ ןַײד ךיז טדָאב

 ןעמַאזלַאב עיולב טימ ערטילַאּפ ןיא ןַײרַא יז טמיווש קידרעטיצ

 .ןעמַאזוצ

 !ץלַאגיטכַאנ טכַאנ ,ָא .ןטרָאג א ןויזח ןַײד טרעוו'ס

 : ןיײלַא --- לזדנעּפ ןַײד .ןברַאֿפ ךיז ןשוק'ס

 םולוקנומָאה ַא

 ,טנווַײל ןוֿפ געווכלימ ןרעביא

 ,לּפעק סָאד רעױּפַאק

 תודוס עטלטיײררַאֿפ רעביא םיא ןביג'ס

 .לּפע עמערַאװ ,עשלדיימ

 ןטרָאג רעד סָאװ ,סטוג סָאד ןעַײרֿפַאב ןרילָאק ענַײז

 .לּפענ 8 ןיא טלַאהַאב
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 ןדע-ןג םוצ געוו רעד

 רווול ןיא רעדליב עטרעברָאלַאב ץלַא ןוֿפ

 ,(טנַאװ א טימ טנַאװ ַא ןעמַאזוצ ןריֿפ רעטרעדנוהרָאי)

 :לרוג םענוֿפ טיױה-ןָא-סינּפ ַא ךימ טיילגַאב

 .טדנַארבמער ןוֿפ --- טסורב רענעטלָאּפשעצ-קישײלֿפ ריא טימ וק יד

 :שרעדנַא טינ

 רעדנעלָאה רעקידלַאװעג רעד טָאה טֿפױזעגנַײרַא

 ,ןברַאֿפ טימ תוסוּכ ענעדליג ענַײז לָאמ ַא

 | ,עמייהעג ןענַײוװ יד

 - ןברַאש ןרוּכיש ןַײז ןיא ןעזרעד םעצולּפ ןוא

 .הילּת ַא

 .המחב ַא טגנעה סע

 ...רעד םולח ןַײז טקיבײארַאֿפ זיא טָא ןוא

 ןדנושעג ,םולח ןַײז רע טָאה ץָאלקעקטַאי ןֿפױא טגיילעג

 ,ומ ןשימהב ןוֿפ רילָאק רעד לָאז ךיז ןקעלּפטנַא

 ,ןדנווו טימ טנװַײל םעד ןגָאלשַאב ןוא ,ןָאטעג הליֿפּת ןוא

 -- ןדעדןג-רווּול ןיא ןײגנַײרַא לָאז'ס ידּכ

 ,וק יד
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 עקירעיטרעדנוה ַא

 .עביל ,האניׂש ןוֿפ טַײרֿפַאב .םייל זיא בַײל ריא

 .עי ןוא ןיינ רעסיוא זיא קילבנעַארק ריא

 ,עבילג ץזָאלמערַאֿפ ַא .םייל זיא בַײל ריא

 .עילעטא ןיא יו ,טנווַײל םימ טקעדַאב

 רעדליּפעג טימ ךיז םיירד רעביא ןגעקַא

 .סקַאלֿפ זיא טנורגרעטניה רעד .לעסורַאק ַא

 ,רעדליב יד ריא ַײב -- לעסורַאק יד יוװ ןוא

 ,סקַא ןקידנצֿפיז ןוֿפ טלענשענּפָא רָאנ

 -רעסיוא זיא לעסורַאק יד ךיוא ...עילָאווַאּפ

 : ןייבעג ןשינקז ןוֿפ טַײװ-ןרָאי ןוא

 ,רתוּפ טינ זיא רענייק ןכלעוו םולח א

 .ןיינ ןוא עי ,עביל ,האניש ןוֿפ טַײרֿפַאב

 ,לברַא יד ןרעשַאקרַאֿפ דלַאב טעוו ןַאמ ַא -- --

 ,םייל םענוֿפ טנוװַײל םעד ןעִיצּפָארַא

 ,לברַאֿפ ןקידעבעל ןייק רעמ טינ טָאה סָאװ

 -- םייהַא דנילב ןעשזדנָאלב ןשטיינק ץלַא ווו

 ,הנקז יד שירעטסַײמ ןטענקרעביא ןוא

 .קנַאב רעד ףיוא סונעוו א טעװ ןבַײלב זַא

 עניילק יד זיולב רע טעוו ןזָאלרעביא ןוא

 .קנַאד ַא :ןעגניריוא-רעבליז עטשיײלֿפטנַא
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 סנקלָאװ

 רעלַאמ ןקיטשרָאדמולב ַא רַאֿפ ןלעדָאמרוא -- םנקלָאװ
 ןרילָאק ענעצלַאזעג יד .םינּפ ןַײמ טימ-ןעמענ

 רע לָאז : ןואג ןדליוו םוצ שינעמַײװ ןיא ןענעקלָאװ
 .ןריזָאּפ יז ,ןלָאמ ,ןלָאמ

 לגענ יד ןיא לזדנעּפ ןטימ רעלדָא ןַא טסעמ ץעגרע

 .םידחּפ עסיורג ,ןדײרֿפ עניילק ענַײמ

 ,לגעז רעסַײװ א זיולב טעוו גנולעטשסיוא רעד וצ ןעמוק

 .םעדָאֿפ ןצראוש םענוֿפ ןפירעגּפָא
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 עיצַאזיװָארּפמיא

 -- ןעהעש ענַײד שינצמק טינ למַאז

 .ץל םעד רעמ ןליּפש טינ טַײצ יד לָאז

 ,ןעָאנד עלַא רעביא ייז טיירּפשעצ רָאנ

 .ץענ 8א ןיא ןעלּפַאצ לָאז גנַאגרַאֿפנוז

 ,רעטַארק ַא ןיא ןָאמ גנורּפש ַא ייז ןלָאז

 יבַא ...ןרעסַאװ רעביא ןעמיווש

 רעטַאעט ןַײז ןיא .טיוט םעד ןרַאנּפָא

 .ינק יד ףיוא ןלעטש טינ ךיז וטסלָאז

 רעדניוושעג ןוא !עקסַאמ ןַײז ּפָארַא סַײר

 .םײרּפשרַאֿפ םיא רעביא ןעהעש ענַײד

 ,רעדניק עטרימירגרַאֿפ ןענעז םינקז

 .טייחרעגנוי ןברַאטש עטלַא יד ןוא
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 דנַאֿפלעה ַא ןוֿפ טוט ןֿפױא עיגעלע

 ,ןטרָאג-תויח ןיא ץרַאה ןַײז טלעטשענּפָא ךיז טָאה םעצולּפ ןוא -- --
 ,ןדימש םַײב ,רענעעזענמוא ןַא דימש א םיא ןיא טָאה סע
 רעמַאה ןרעווש ןַײז טנעה יד ןוֿפ ןרױלרַאֿפ
 ,חוּכב טינ רֶע זיא רעמַאה םעד קירוצ ןבײהֿפױא ןוא

 ,םיסדנוק ,ךעלעּפע עמיור יד טסיזמוא
 .סנטַאש ןוֿפ םעמ םעד םיא רַאֿפ ןיוש ןבָאה ייז

 ,ןעלגנושזד רענַאקירֿפַא ןיא ,טַײװ ןוא

 ,קיבמַאזָאמ רעטניה
 ,תוֿבַא יד םיא ןענייװַאב

262 



 ,.םעט םעד ןיוש סייוו ךיא

 .ָארַאשזדנַאמיליק ןיא ןעיינש יד ןוֿפ םעט םעד ןיוש סייוו ךיא

 ,חלח רעשימייה ןוֿפ חיר םעד ןבכַאה ייז

 ןריורֿפרַאֿפ ןוא ,ץלַאז ןקיכיור ןיא ןעקנוטעג

 טרעיוה גנַאגרַאֿפנוז רעקיזַײא ןא רעלַײמ ערעייז ןיא

 ...למרימ ןוֿפ טעפעטעג זיא טֿפול יד ןוא ,טכַאנ ַײב ןוא גָאט ַײב
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 ןטכענ

 ,טונימ רעקיטכַאנ ַא ןיא ,ןטכענ

 דייוועגניא ןַײמ ןוֿפ ךיא בָאה

 דייוועגניז ןוא

 - ןעמונרַאֿפ

 .ןעמוג ןוֿפ טקאהעגסױרַא טינ טָאה שטנעמ ַא סָאװ ,ןעגנַאלק

 ! טולב ןַײמ ןיא רעֿפעשַאב רעד ךיז טקנירט סע :טינ שרעדנַא

 ?לגייב ַא שינעֿפיט רעד ןיא ןֿפרַאװ םיא ךיא לָאז יוו)

 ...ֿטענַאלּפ רעד ןוא טֿפול יד רימ ןיא דלַאב טץעוװ ןיינרעטנוא

 ,לנייֿפ עלַא

 ןלערט עלַא

 ןלעוו

 ןלעוו

 -- ןצרַאה ןַײמ ןיא

 (! אטח-לע ךיז ןגָאלש טלָאמעד
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 טנכיײצרַאֿפ ליוק טימ

 ןגעמרַאֿפ ןַײז .רעיורט ןַײמ טינ עֿבנג

 זיא רע .ןקיצנייא ןַא רַאֿפ רָאנ גיוט

 ןגער ןצרַאװש ַא טימ ןעקנורטעגנָא

 .םיצרַאנ א -- ןסיורד .קינייװעניא

 םדוק ןעמ זומ ןכערבעצ םולכ ַא ךיוא

 ...ןייג וצ ריד טימ טיורג זיא יז רעדייא

 םעדיוב ַא ץלַא ןוֿפ סיוא ךיז טזָאל שרעדנַא

 .ןייוועג סָאד ךיז טלעטש רעױּפַאק ןוא

 ערעווש ענַײמ ךיא לעוװ ןזָאלרעביא

 ,טינַארג ןיא ןֿפַאטיּפע-רעיױרט

 ,ערעטנַאּפ עשידניא ןא --- ןוז יד ןעוו

 ,טינ יצ ליוו ךיא ּוװ ןעננערב ךימ טעוו
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 ַארַאגַאינ

 םענעגייא ןַא ןליוו ַא םימ טינ

 ,ארַאגַאינ ,ומסלַאֿפ קיניזמוא
 .ןײלַא ןליוו רעד ןיוש טָאה טינ העד ןייק ןליוו םעד רעביא

 ! םונהיג-יײנש-ןוא-רעַײֿפ-ןוא-רעסַאוװ
 הארמ ןַײד זיא םרַוטַאטסױא
 .ןײגרַאֿפ טינ טסנעק רעבָא וד .ץנַאטרעפעמ ןשינַאידניא ןמימ

 ןסענָא ךיז ןעמוק רעדרעמטסבלעז

 .ןגַײװש טימ --- רעמַאיעג ןַײד ןיא

 .ָאנד רעקיזדלעֿפ םינ ךיד ןַאק ןרעמעמשעצ .אנקמ יוז טסיב

 : ןתונמחר עטסיוו ארַאס ,יוה

 ! ןגַײטש טינ לָאמ ןייק ןוא ןלַאֿפ

 ..ָאטינ אראגאינ יד זיא ,רעטנלע רעד ,ארַאנַאינ רעד רַאֿפ
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 דרָאקַא

 רעגניֿפ ןקיצנייא טימ

 ןקלָאװ א רעטניה ערעדנַא יד)

 -- (אנקמ ןענעז םיא

 ענַאיּפ רעד ףיוא ןוז טליּפש

 .סעילַאװכ עקינייצ ,עקינייב ןוֿפ

 ןייגרַאֿפ טינ ליוו סָאװ ,רעגניֿפ ַא

 .עינָאלד רעשימסָאק רעד טימ

 שיֿפילֿפ רענרעבליז א

 ,םַארג ןַיײמ טימ דנַאנַאב םיא טננילשרַאֿפ

 ,לרעּפ םעד ןעגנערב וצ

 ,םי ןיא ןריובעג טציא טרעוו סָאװ

 .עינָאֿפמיס רעטצעל רעד ןוֿפ דרָאקַא ןא
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 עגר עטצעל

 דנוקעפ רעניילק רעד ןיא טעשעג סָאװ

 ?לּפעל ןרַאֿפ יצ ַא טינ טםיוט רעד ןעוו

 ,דנווו ַא יו גנַאלק ַא ןריובעג טרעוג'פ --

 .לּפ9 ןֿא ןזָארג יד ןיא טלַאֿפ ץעגרע

 ? ךָאנרעד ןוא

 לּפע רעד יו ץרַאה ןַײד טלַאֿפ -- |

 --- -- טנורג ןָא ,ןזָארג ןָא ,ןעמיור יד ןיא

 ,לּפענ םעד ןענייווַאב טינ טסנעק וד ןוא

 .דנוקעס עניילק יד ןיוש ַאטינ לַײװ
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 ךובגָאט ןוֿפ

 ,ןעקנַאלּפ 8 ךיז טרעקיוה םלוע-תיב םורָא :עז ךיא זַא

 -- טנַאװ א טימ טרעױמרַאֿפ טרָא עטוג סָאד זיא'ס רעדָא

 ןעקנאדעג יד רעביא רימ עקידרעב רעמייב ןביג

 :ןעקנַאצ וצ ףיוא טינ טרעה ןעלצרָאוװ רעטנוא סָאװ ,קלָאֿפ םענוֿפ

 "! טנַאטסערֿפא ןייק ןַײז טינ ליוו רעטיוט ַא ךיוא ,רעדורב"

 ,ןעקנַאלב ןשינרעטצניֿפ עלַא ּווװ ,קַאה א רעוו ךיא ןוא

 ...טנַאװ רעד ןוֿפ ,ןעקנַאלּפ םעד ןוֿפ עטיוט ןזיילוצסיוא

269 



 םיוב רעטלייוורעדסיוא

 ןצינש וצ םיא זיא טרעשַאב : טליֿפרעד טָאה סוירָאװידַארטפ ןעוו

 רעיורג ַא ,טכַאנמערוטש ַא ןיא רע זיא -- לדיֿפ עטצעל יד

 .ןקעטש א ףיוא ןגיובעג ,דלַאװ ןיא קעװַא

 .ןצילב יד םיא ןלַאֿפַאב סעקישטימס עקידנענערב יו

 : רעוא ןקידמעטָא ןַײז וצ-טגייל ,םיוב ןדעי רַאֿפ טינק רע

 ןקעלּפטנַא םיא טץעוו דניצַא םיוב רעטלייוורעדסיוא רעכלעוו ,ָא

 לדיֿפ עטצעל יד ץליהעג ןַײז ןוֿפ זַא ,גנורעה עפסיורנ יד

 ? הסיסג ֿברע סוירַאוװידַארטפ ןצינש לָאז

 -לודיג-רעצ .גנַאלק ןעמָאז ןטסדנימ ןוֿפ רעצ רעד םיא ןיא טנייוו סע

 הסיֿפּת ַא ןוֿפ טלָאװ ןיילַא רע יו ,קיזומ

 .ןעגנַאלק עטסנייר טימ דנַאנַאב םיומ ןַײז טַײרֿפַאב

 שינלזנ טָאה רע סָאװ ,סנטָאש יד ַײב רע טעב הליחמ

 ןעגנַאֿפ וצ ידּכ ,ּפעק יד טגעזענּפָארַא

 שינָאֿפמיס ןוא לדיֿפ ןיא ןַײרַא לָאז רע ,לאניטכַאנ םעד

 ,ןגער ןטשרע ךָאנ םיוב ַא ןוֿפ רעיורט םעד ןַײז הלגמ

 ...ןגעז ןלַאֿפַאב םיא ןעוו טינ רע ןָאק ןֿפױלטנַא תעשב

 .םערוטש רעד םוא םיא טֿפרַאװ עקשטנעה רעטלַאק ןוא רענרעזַײא טימ

 .לדיר א םימ סנּפָאקוצ טייטש ןקלָאװ ַא

 םיוק סוירָאוװידַארטס ןוא

 ,םיוב רעטלייוורעדסיוא : םעשטּפעש רע

 ,םערוֿפ ןקידנענייוו םעד --- םוג ןַײמ געזעצ

 ,לדיֿפ עטצעל יד -- לָאמַאב טולב ןַײמ טימ ןוא ,רימ ןוֿפ ץינש ןוא
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 םלוע-תיב ַא ףיוא ריצַאּפש

 ,שוילּפ ןלעג טימ טעבעגסיוא ,רֿבק רעניילק רעד

 .קידייל זיא

 -- ׂשוֿבל ןַײמ ןטַײב טינ ליוו ךיא" :שטנעמ ַא טנָאמ סע

 | "! קידיײטרַאֿפ

 לָאטיּפש ןיא ץעמע יצ ,וד יצ ,ךיא ןיב שטנעמ רעד

 .רעקנַאצ ַא

 --- לוק ןַײז רימ ןיא טזָאל ןוא ,טיומ םוצ טמיווש רעדעי ןוא

 : רעקנַא ןַײז

 ןָאמ ןמיור םעד ,ףוס םענוֿפ ןעניז םעד קעלּפטנַא"
 .ןעניגַאב

 ןָא בייהנָא רעד ךיוא זיא --- בורג יד זיא ליצדנע ביוא

 ."ןעניז א

 דניצַא םיא ,םלוע-תיב םוצ טלגָאװ ןגער א

 ,ןעוָאכ וצ
 דניק א ךָאנ רַאֿפ טליּפשעג דניקרעדנווו 8 טלָאוװ'ס יו
 .ןעוַאהטעב

 ,טרעצנַאק ןַײז טקידנע ןגער-גנילירֿפ רעד ןעוו ןוא
 רע טױרטרַאֿפ
 דרע רעד ןיא ןגער ַא טגיל'ס : רֿכק םעד בַײל ןַײז
 .רעטיוט א

 ןיוש עגר א ןיא ןגער זיא'ס ,ןיינ ?רעטיוט א
 .ןעקנוזרַאֿפ

 ןיורק ַא -- רימ רעביא .טינ ףוס ןייק טָאה ביײהנָא רעד
 ...ןעקנוֿפ טימ

271 



 ןוז עניילק

 --- ןעמי יד ןָא טסמעראװ וד ,ןוז עניילק

 לַאג ןּפָארט ןקידנעייג ַא זיולב

 לַארטש ןַײד .ןעמעראוורעד טינ וטסנעק

 .ןעמאזוצ טמוק ריא ןעוו ןרױרֿפרַאֿפ טרעוו
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 זילרק רענעדליג

 ןסָאלשעג .ןענייוו טרעהעגֿפױא טָאה רעגייז רעד

 ,זַײרק רענעדליג רעד זיא טנַאה ַא ןיא טנַאה א
 : ןסָאמ ערעדנַא םימ ןטסעמ וטסזומ דניצַא
 .זַײמ רַאֿפ עקטסַאּפ א ןיא ביוט ַא זיא ץרַאה ןַײד
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 ןָאטלימ רעדנילב רעד

 רָאי קיצרעֿפ ןוא ריֿפ וצ

 (רעטלע רעקידנריּפָאלַאג ןַײמ)
 -- טמונימ רעד טָא ןיא עקַאמ רשֿפא ןוא

 ,ןָאמלימ ןרָאװעג דנילב זיא
 רעמרעוו ענַײז ןבָאה'ס

 : ןַאט ליּפש ַא טלָאװעג םיא טימ ךיז
 טייהרעדנילב ןביל רֶע טעוו
 ? "ןגער" א ,"טנוה" א ,"םיוב" ַא

 עֿפָאס רעד ףיוא רעּפרעק ןבלַאה ַא טימ

 דרע'רד ףיוא ּפָארַאיּפָאק ןוא

 ןגעלעג רע זיא

 .טולב ןגייא ןַײז ןוֿפ טרוּכישרַאֿפ

 ,ןענוז עקידנעמיווש יד טולב ןיא טכוזעג

 .עֿפָארמס א ןיא רעטרעוולמרימ עצרַאוװש ןדניצוצנָא

 ןָאטלימ רעדנילב רעד זיב

 : ןדישַאב שינעטער יד טָאה

 ןענוֿפעג טולב ןיא טָאה רע

 .ןדעדךנ םענערױלרַאֿפ ןַײז

 רָאי קיצרעֿפ ןוא ריֿפ וצ

 ןגָאלשעג ךיא ןיב

 ןגָאלש רעזייג א יוװ .טייקידוועעז טימ

 .רוד א ןוֿפ ןטולב יד רימ ןיא

 מייקידוועעז ןַײמ ןוֿפ רוּכיש

 םיא ןעז דימּת ךיא לעוװ

 ,רוד ןדנילב םעד ,ןרעדָא ענַײמ ןיא

 -- -- .םונהיג םענערױלרַאֿפ ןַײמ ןעניֿפעג לעוװ ךיא זיב
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 ןסקָא עטבױטרַאֿפ

 ,ןטרָאג ןַײד וצ ןליײא ןסקָא עטבױטרַאֿפ

 .רעלַײמ יד ןיא םיֿפלח ענעניוא טימ

 םקָא ןַא ןיילַא -- רעבַײרטנָא רעד

 .ענעַיהוב סענעגיוא טימ

 ענעַײלב יד שטַײב ןַײז טכַאל סע

 .ןענַאטרעטנוא ענַײז ףיוא

 :רעלַײק רעד טָאה ןריווושעג

 ,טײלֿפמוא ןַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ רע טעוו טיילֿפ ןַײד
 .ןענַאיװ ,ןלעוו ןענַאױװ רעמייב ענַײד ןוא

 -- ןָא ןגָאי ןסקָא יד
 .רעפעוועג א עװַאל רעצרַאװש ןוֿפ

 דרע'רד ןיא ןֿפרּוװװלױמ עדנילב יד זיולב ןענעז טמערישַאב

 ,רעסעלש יד ןוֿפ ןסמיזעג ףיוא ,ןביוט ןוא

 הׂשעמ-תעב רָאנ טסיב וד רָאנ

 ,רעדנוזַאב ,םיובנשרַאק ַא ףיוא

 טסענ ַא -- ריד רעביא ןוא

 .עָאלב-למירד א

 טֿפַאשדניק ַא ןָאךּפַאט רעגניֿפ יד

 ,האנה ַאזַא טימ

 ריא ףיוא טסליּפש וד ןעוו זַא

 : רעדנווו ַא טעשעג

 ינק ענעסקַא יד ףיוא

 .ןבענרעד ןסקָא ןלַאֿפ

 --- ןיח ךימדב

 ! ןבעל וטסלָאז דיל ןַײד ןיא
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 טייחדגיק ןייא ןגעוו סעדַאלַאב ייזוצ

 רעגניֿפ ןטסקעז ןוֿפ עדַאלַאב

 .עטַאמ ןַײמ טאהעג טָאה רעגניֿפ סקעז

 ,טנַאה רעטכער רעד ףיוא

 ,רעגניֿפ ןבָארג םַײב

 .רעטסקעז רעד טניווועג טָאה

 ,תורוד-ירוד ןוֿפ ױזַא

 .עדייז ןַײז ןוא עטַאט ןַײז ךיוא

 .("םעקירָאשטשעש יד" : ןָאגרָאמס ןיא ןֿפורעג םַאמש םעד טָאה ןעמ)

 ןכייצ רעד ןָאטענּפָא ךיז טָאה קיניזימ ןַײז ַײב זיולב ןוא

 : טלמַאטשעג רימ וצ םַאטש ןַײמ טלָאװ סע יו .דעו םלועל

 ,ומסיב רעדמערֿפ ַא --

 ...עזג רעזדנוא ןוֿפ טינ

 ,טַײצ ןַײמ ןוֿפ חיר-לּפע םעד ליֿפ ךיא טניז ןוֿפ

 ךיא קנעדעג

 :רעגניֿפ ןבָארג סנטַאט ןַײײמ ַײב קילרַאק םעד

 ,דרָאב עטיור ַא זיא לגָאנ רעד

 -- ,ןרעווש טלָאוװ'כ ,םיא רעביא ןוא

 ,ךעלעגייא ערטסיב ,עמייחעג

 ןקילברעד וצ לבַאּפַאק

 ןטיוה ןביז ךרוד

 .תונויער עשילאקיזומ ענַײמ

 דוס םעד ןייגרעד ליוו ךיא זַא ןוא

 -- רעגניֿפ ַא טלעֿפ רימ לָאסכַאנ

 ,םינּפ סנטַאמ םעד ךיילב-ןגיוצעגסיוא טרעוו

 טלָאװ סע יו

 ...רעגנימש-רעגניֿפ : רעסַאװ ןקידנרירֿפ א ןיא ןעמווושעג
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 .המשנ רעד ןוֿפ קַאב ןיא שטַאּפ ַא זיא רעֿפטנע ןימ ַאזַא

 ,רעגניֿפ עלַא טימ שטַאּפ ַא

 .ןמפקעז םעד ךיוא

 !שינעלױהרַאֿפ-שינעלױרג ,ָא

 ןקעלּפטנַא טרָאֿפ ךָאד זומ ךיא

 .דוס םעד

 טייקליטש יד טצַאלּפ'ס רָאנ

 .רעטכעלעג א םקילרַאק םענוֿפ

 קע-ןסקוֿפ רעיולב ַא

 עקשעווָאלָאה יד יינש ןיא טרַאשרַאֿפ

 .ןוז רעטנערבעגסיוא ןוֿפ

 קנוֿפ רעטצעל רעד

 ןסיורד ןיא ןייוועג ַא טימ עטנירַאה ןַײז ךָאנ:טֿפױל

 קידנֿפױל ןרױרֿפרַאֿפ טרעוו ןוא

 ,דלַאװ ןוא רימ ןשיוועצ

 לזדנעּפ ןגנַאל ,ןסַײװ ַא טימ רעכלַאק ַא

 סעקּפישט יד ףיוא עטַאכ ןיא ןַײרַא טמוק

 לבַײש ןכרוד

 ,טנעוו יד ןכלַאקסיױא טקידנע ןוא

 .ןטכענ ןבױהעגנָא סָאװ

 .רעיוא ןַא ןיא יו ליטש רעדיוו זיא דניצַא

 .ןֿפָאלש עלא

 .ךאוו ןיב ןיילַא ךיא

 -- טנעוו עטכלאקעגסיוא ,עפַײװ יד

 .ןעלגיּפש רָאנ טנעוו ןייק םינ ןיוש רעמ ןענעז

 .ןעלגיּפש ןיא טמערעגנַײא ןעלגיּפש

 :קילרַאק רעד םורַא טצנַאט קינייװעניא ןוא
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 ,ןעגנַאלק ןעשזדנָאלב ץעגרע

 .ור ןייק טינ ןבָאה

 -- ןעגנַאֿפ ךימ טסעוו וד זַא

 .ןד ךיא ןיב טלָאמעד

 ,שיט ןֿפױא טמעטָא לטנעהרעּפוק ןטימ רעסעמ'ס

 םיא זומ ךיא .טיורב ןבַאל ןצרַאװש םענוֿפ טקיטעזעגמוא

 טסױֿפ ןיא לרֿבח ןֿפרַאש ןטימ ןוא ! ןקיטעז

 ,ןעלגיּפש יד ןיא אנוש ןַײמ טציא ךיא לַאֿפַאב

 .ןעלגיּפש רעטניה

 !עטַאכ ןוֿפ סױרַא טינ רעקידעבעל ןייק טסעוו ,קיזמ --

 ,יוזַא יוו םינ סייוו'כ ,םעצולּפ

 ! יוא :רעסעמ ןרַאֿפ רע טינק

 ...עטַאמ רעקידרעגניֿפפקעז ןַײמ -- ןעלגיּפש יד ןיא טרעווילגרַאֿפ ןוא
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 לסיֿפ עטיור סָאד

 .ןּפמָאל ענעיינש רעטנוא ּפעטס ןיא רעטוכ ַא .ןענינַאב

 המשנ ןַײז קעװַא טרעדנַאװ עס .עטמַאט רעד זיא קנארק ןוא

 .ןדַאילס עריא ץז ךיא .ןעיינש יד רעביא עמעקַאנ ַא

 ,ןעשזריה ַא -- םעצולּפ ןוא .רעטקָאד ַא ףיוא טרַאװ ןעמ ןתעל-תעמ

 .רעסַאװ ןטלַאקזזַײא ןיא טרעלָאקעג רענייטש עקידוז יוו

 ,ריט יד טנֿפע ,סעקילָאװ עקירָאה ןיא ,עמַאמ יד

 -- קינַאג ןרעביא ןוא ; ןגיוא ענעַײלב יד -- עטַאט רעד

 סערדזָאנ יד ןוֿפ ךיור ַא ןוא ליומ ןיא רעטַײש א טימ דרעֿפ ַא

 ,למַײצ ןרַאֿפ קירוצ םיא טיצ סָאװ ,ןביוא רעצעמע ןוא

 .ןטַאט םוצ ןריּפָאלַאגנַײרַא טינ דרעֿפ רעד לָאז'ס ידּכ

 רעכיוה קידאמזוג ַא ןיא ּפָאק ַא ןקרעמ וצ זיא דלַאב רָאנ

 ,ןעניד קַאלשנביוט ַא רַאֿפ ןעק סָאװ ,עכַאּפַאּפ רעמיינשַאב

 :ןביוש יד ףיוא קערש יד ןצלעמשעצ רעטרעוו עשידָיי ןוא

 -- חזוזמ ַא יינש ךרוד טלקניֿפ לדיטשַײב ןֿפױא ,ןעזרעד"

 .ןדִיי רעניוװנַײא יד ןענעז יצ ןגערֿפ טינ ןעמ ףרַאדַאב

 ןזיגריק עדנַאב ַא טירטסוֿפ ךימ ןגָאי עס : רוציקב

 .עּפיל זיא ןעמָאנ ןַײמ .ןעגנַאֿפ קידעבעל ךימ ןליוו ןוא

 ךעלביל ,שינעֿפעשַאב רעדנָאלב ַא ףיוא ןָא-טזַײװ רע) ...יד ןוא

 --- (לצלעּפ םענעֿפָא ןַײז ןוֿפ ךלימ ןקימיוש ןיא טעטוקרַאֿפ

 .ַאנינ זיא ןעמָאנ ריא ןוא ,ױרֿפ ןַײמ ,לדיימ ןַײמ זיא יד-טָא

 המשנ ץטונ ַא זיא .ךַײא ַײב ןזָאל יז רימ טביולרעד

 .קיּפ-קיּפ ןוא קיּפ עלעגייֿפ ַא יו .ךס ןייק טינ טסע ןוא

 "!אנוׂש רעד ןצַאלּפ לָאז ןוא ,יעה !ערעַײט ,ןעזרעדיוו םוצ

 -- ןינע םעד ןעמענַאב עמַאמ יד ךָאנ טזַײװַאב'ס רעדיוא ןוא

 ,ןעיינש עקילַאװכ יד עלסָאיוװעצ ַא דרעֿפ רעד ןיוש טגנַאלרעד

 ,רעדנוזַאב קישָאל א ןזעוועג טלָאװ סםוֿפ ןַײז רעדעי יו

 .לטָאז ןֿפױא ,שיײלֿפ ןיא לגענ יד טימ ,ףלָאװ א --- עּפיל ןוא
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 ,ץיּפשַאנ טניה-ןוֿפצ עטלקעלגַאב ןביז טימ ןטילש ַא
 .טנגעג ןוֿפ רעמקָאד רעקיצנייא רעד ךעלדנע זיא ןעמוקעג
 .טינ טלעג ןייק זיא טלעג סָאד .המחלמ זיא'ס .טלָאװעג טינ טָאה רע
 -- ץלַאז עלעקעז א ןבעג םיא ןעמ טָאה טגָאזעגוצ זיב
 .טייקכייוו עלעקנוט ַא זיא בוטש ןיא .ןֿפלָאהעג טָאה סָאד ןוא
 .קינַאה יוװ ,עלָאמס רעקיּפעלק טימ ןֿפירט סענעוורעב יד
 ? ןטַאט ןַײמ ןלייה טעוו האירב עקיטלעוװוענעי ַאזַא
 ...םינ גוט סָאװ לכלעג א -- ןסָאנעצ רעטקָאד םַײב זיא גיוא ןַא
 .ןרערט עקיּפמוז ןיא ךיז טקנירט ןוא טלצנילב ערעדנַא סָאד
 .רעלטעב ַא ַײב טיורב ףיוא סנגױצַאב-למיש ַא -- םינּפ ןַײז
 ...ןושל ןקיבליזנייא םענדָאמ ןַײז םינ טײטשרַאֿפ רענייק ןוא

 ססוג םעד רע טּפַאטַאב רעגניֿפ ענעיורטמש ,עקילַײא טימ
 ,ןצרַאה ןוֿפ יו ,סױרַא םעזוב ןשרעטקָאד ןַײז ןוֿפ טיצ ןוא

 -- ןבעל יז יצ קעל ַא ייז טיג רע .סעקווַאיּפ טימ ןֿפױה ַא
 ןעגניר עטֿפושיּכרַאֿפ ןענעז סָאד : ךיז טכַאד רימ) ! ןבעל יז

 --- סעקווַאיּפ יד ןבעל'ס (...ענעיורטש יד רעגניֿפ ענַײז םורַא
 ------ץטַאט רעד זיא ,דנַאטשַאב ןצנַאג םעד רעסיוא ,קידעבעלמוא

 ,רעטלעק ןרעוו סיֿפ ענַײז .םיא םעל ךיא גיל רעסעװרָאב ַא
 .םייקמומש עלעגרעב ַא ןוֿפ טַײצ רעד טימ דניצַא רעטלע ןיב

 ,רעדנעוועג עסַײװ דייוועגניא ןַײז טימ טניּפש םערָאװדַײז ַא
 : ןבעל ןוֿפ ןוגינ םעד רעֿפעשַאב רעד טֿפַאשַאב טלָאמעד ןוא

 ןזעוועג טשרעקָא זיא סָאװ ,בַײל ןטלּפענרַאֿפ ןגעקטנַא

 ,ךעלַײל ןקיטיוה א רעטניח ןוֿפ ; עטַאט רעכעלבַײל ןַײמ
 --- ַאנינ ענעזָאלעגרעביא יד ךיז טָאה טריטרַאװקנַײא ּווו
 .ןקלַאב םעד טרעיוב סָאװ רעשטיווצעג ַא .טרעצנַאק ַא טציא זיא
 סנּפָאקוצ ןלעטש ןנימ-רב םעד םוקמב :שילרעטסיוא ןוא
 עמַאמ יד רָאג דניצַא זיא -- טכיל ענעסקַאװ עקיצנייא יד
 .ךעלַײל ןרעטניח ןוֿפ רעדמערֿפ רעד ַײב ,טכיל רעד טימ דנַאנַאב
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 ,םערוטש ַא -- ךעלַײל רעד .עווָאס ענעדלַאג א זיא טכיל יד

 .םערוטש ןיא סנטָאש-גנַאגרַאֿפנוז ייווצ --- רעטקַאד ןוא עמַאמ יד

 ,רעכעה ץלַא ןעִיצ עלעשטנעמ ןלעקנוט א עדייב ןוא

 .ענורטס ַא טימ טעב ןשימייה םוצ רע זיא טּפינקעגוצ רָאנ

 .ךעלַײל םוצ ןגָאי ךיא םענ ,קנַארטעג-ןטָאש ןוֿפ טרוּכישרַאֿפ

 .םערוטש םענוֿפ טולב סָאד לסיֿפ ַא סנַײמ טקנעוװשאב ץענערג םַײב

 ,עטױלברַאֿפ ןעיינש וצ ,ןסיורד ןיא ךיא ףיולטנַא סעװרָאב ןוא

 ,קידנעלב ןעמעטָא סָאװ ,ןֿפילגָאריה-קערש טימ יז ילגעצ

 : עטיור סָאד לסיֿפ סָאד טגָאי ,רימ רעטניח ,גָאט-וצ-טנַײה-זיב ןוא

 ,קידנעטש ןוא רדסּכ ,ןריובעג ,לגנַיי ,וטסרעוו ױזַא ---
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 ןורּכז ןַײמ רעביא

 רערעקיןעמיוק יד

 ךַײרנַײװ סקַאמ רַאֿפ

 ,ןטלַאה ייז םיוק ןרעטש יד סָאװ ,רעכעד עסָאק רעביא

 ,םיֿפלח ענעגנַאהַאב טימ רעכעד עפָאק רעביא

 : ןטלַאטשץג --- יינש םעד ץראווש ןברַאֿפ ןוא טכַאנ ַײב ןרעטעלק

 .םיֿפרׂש עקידלנילֿפפקעז יוװ ,רערעק-ןעמיוק עניילק

 רמז ןַײז טרַױמַאט ןגיואלבעווש ענירג טימ טסָארֿפ

 ןעמיר א וצ .ךעלטאי עטזױלבטנַא יד ןיא קידסבעווניּפש

 ,רעמע ןא עלעקציילּפ רעדעי ףיוא זיא ןדנובעגוצ

 ,ןמיס ןייק ןעז טינ לָאז'מ ,עשזַאס רעטנוא טנעמיד ַא טימ

 ,םיֿפלח ענעגנַאהַאב טימ ןורּכז ןַײמ רעביא

 -- ,ןעָארק יד טישרַאֿפ יינש ַא וו ,ןורּכז ןַײמ רעביא

 ,םיֿפרׂש עקידלגילֿפפקעז יו ,רערעק-ןעמיוק עניילק

 .ןואג רענליוו ןוֿפ טָאמש ןיא ןעגנילגיוז יד ןעװעטמַאר

 טלָאמעד ...גנילגיוז ַא טלַאֿפ טָא ...םיוא ךיז טשטילג רעטער א !ייוו
 רעמוג רעד ןיילַא טָאג ןוא ,טנעה עקידמימחר ןלַײא
 ,טלמץלֿפ סָאװ ,עלעשטנעמ-טנעמיד ןעָאלב א יז ןיא טּפַאכ

 .רעטוֿפ ןכייוו ןַײז ןיא קיביײא ףיוא םיא טעילוט רע ןוא
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 לבענש םענעדַײז ַא טימ בלַאװש ַא

 -- רעטסעווש ןוא עמַאמ וצ ,עטַאט וצ ,םייח רעקיבייא ןיא ןעמוק לעװ ךיא זַא

 ;רעטסעקרַא ןַא ךימ ןענעגעגַאב םייהַא ןעמוק ןַײמ דובּכל טינ טעוו

 טָאטש ַא ןיא ןַײרַא טלָאװ ךיא יוװ טרעַײנ

 .רעטסעּפרַאֿפ ַא ןוא רעטסוּפ א

 ! קידנע-טינ ,רעטַײװ ,לרעדורב ,גניז :טנָאמ סָאװ םולח ןַײמ ןוֿפ טעוו זַײוװכעלסיב

 .קידנעטש ןעמולח וצ ןעקנעב ןוא ,גַײװצ ַא ףיוא ּפסָאנק א יו ,גיוא ןַא ןײגֿפױא

 ביוטש ןקילַאוװק ןוֿפ ןלעוו רעמינּפ

 .קידנעלב-רעטיול ןרעטנענ ךיז

 .ןסָאגרַאֿפ םיא טניט קידלושמוא בָאה :רימ וצ הנעט 8 ןבָאה טעוו ץעמע

 ! ןסָאמ ערעדנַא רָאג ןענעז ָאד ,תמ : ןקיױרַאב ךאלמ א םיא טעוו

 טגָאזעג ,הליֿפּת ַא ןצישַאב ךימ טעוו'ס

 .ןתוצח עקייינש ןיא ,לָאמ א

 ,לבענש םענעדַײז ַא טימ בלַאװש ַא ,בלַאװש א ןוֿפ טעלעקס רעניד ַא רעכָא

 :לבץווש ןוֿפ ןרילָאק ןדניצ ןוא קיּפ ןקיצילב ַא ןעגנַאלרעד רימ טעוו

 ,טלָאװעג ןקוצרַאֿפ ךימ טסָאה וד ,ןלזג ---

 .לבעל ןעמערַאװ ַא טיורב יו

 :רעדנוזַאב ןורּכז-קָאטשניב ןַײמ ןַײז טעוװ טלָאמעד שמָאכ .ןענַאמרעד ךיז לעוו'כ

 עדנּוװ ןייק טינ זיא'ס ,עלעבלעווש ןַײמ ...רָאי ןיא ...םעדיוב ַא ףיוא ןעשעג זיא'ס ,עי --

 ױזַא ,רעגנוה ַא טרוּכישרַאֿפ ךימ טָאה'ס

 .רעדנוגרוב ןַײװ רעקיכיור יו
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 ,ענורַאּפש ןוֿפ טסענ רעקיגנַאלק ןיא ,טנַאה עשיטַאנול ןַײמ ךיד טָאה לָאמטסנעד
 -- ?הנומא ןַײמ ַײב ריד ןרעווש רָאנ .טסַײנ ןטרעדעֿפַאב ַא יו טּפַאטעגנָא
 ממעשרַאֿפ ןוא ,זיולב ןָאטעג שוק א ךיד בָאה'כ

 .חנושמ ךיז-ןיא טעּפילכעג

 .ןמסעמ ןוא ןגעוו ןוא ןרעלקַאב ןיד ןוֿפ לָאשגָאװ יד ךאלמ רעד טעוו גנַאל
 טסענ רעמעדייב ףיוא ןּפעלק ןוא ןַײז וטסעוו בלַאװש א :לייטרוא רעד זיא טָא --
 --- -- -- וד יו ןַאמ שוק א ץעמע טעוו ךיד זיב
 .ןטסעב םוצ ױזַא .טקידנעעג

284 



 ווירב רעד

 :טרעלקעג ןוא ווירב א ןעמוקַאב וטסָאה

 טרעװנָאק םעד-טָא ןיא ךיז ןָאק ןליהנַײא

 ,גנַאל ןיוש ןעיינש רעטנוא טגיל סָאװ ,ץעמע

 ? גנַאזעג ןטשרע ןַײד ןוֿפ יינש ןרעטנוא

 ? ריּפַאּפ ןעמונעג עטיוט יד טָאה זו

 -.ערָאק עוועזָאירעב זיא'ס ,ןיינ

 ריד וצ עטיוט יד טמוק טרעוונָאק םעניא

 : הרּכזה רעגנַאל אזַא ךָאנ

 ,עקיבלעז יד ןיב ךיא ,עז

 ,זָארג יו ,גנוי קידנעמש
 עקיבלעװעג:זָאר טנגוי
 .זָאר ןוא שירֿפ ךָאנ זיא

 ןייטשלדייא -- רעדילנ ענַײמ

 .ףילשעג ךָאנ ןעקנעב
 ,ןייטש לדיימ ַא דמערֿפ טינ זָאל

 ...ףיט ךיד ביל טָאה סָאװ

 ןטנעמיד עצרַאוװש ץעלַא

 ,בַײלק ןוא רימ ןיא ףוילש

 ןטנעמיר -- ןשוק טימ ןוא

 .בַײל ןַײמ עוװעסַאּפ
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 טכַאנרעטניװ ַא

 ,רעטסעווש עריא ץלַא ןוֿפ טַײז ַא ןָא ,טרעדנוזעגּפָא

 : רעטסעקרַא ןשיֿפלָאװ ַא טכַאנרעטניװ ַא םיױרַא-טזָאלב

 ,ןעילַאמס ןיא טלַאה סָאװ יינש רעד -- עװעּפָארק עטעלָאיֿפ

 .ןילּת ןַײמ טריּפָאלַאג הילּת ַא ןוֿפ םינּפ ַא טימ

 -- רעבירַא-ךיא-עלסעוו םיוק .דלעֿפנענימ א -- יינש רעטנוא

 .רוביג ַא ,דלַאװעלדָאי א ןרעצנַאּפַאב טעוװ טלָאמעד

 .סיודיוו עקידנעיָאװ .סעּפַאל עטקילֿפעגּפָא טימ ףלעוו

 .תודיחיב לוק-ןשטנעמ ַא ,ליומ ַא ןָא ,טססוג ץעגרע

 ןניל סע ּוװ םינ טסייוו ריא זַא ,ךיא גָאז ,ענַײמ טירטסוֿפ"
 .ןוגינ א ךַײא ןלָאמ ךיא לעװ -- סענימ יד יינש רעטנוא

 ,עמַאק ַא ףיוא ךעלטקניּפ ,ןמיס ןַײז ןיא ריא טלָאז ןענַאּפש

 " ..המשנ יד ןעמ טליּפשרַאֿפ סיֿפ בילוצ : ןסייה טינ לָאז'ס

 ,ןדַאילס ענַײז ןוגינ רעד טָאה ןֿפילשעג דלַאװ ןזיב

 .ןדנו-ענ טירטסוֿפ עקידנצנַאט יד --- יז ןיא ןוא

 ןוגינ ןבלעז ןטימ ןוא .דלעֿפרעדיל ַא -- זָארג רעטנוא

 ןגיל ייז ּוװ טינ סייוו ךיא לַײװ ,רעדיל ןשיווצ ךיא ןַאּפש
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 ןפיל עטגנערַאב

 טֿפַאשדנַאל עקיטכַאנ-ףוס

 .טינַארג ןטרעקיוהעג ןוֿפ למעק א ףיוא הנֿבל

 ,םנקלָאװ יוװ דרע רעד ןיא ןשינרעטיצ ןעיינ סע ,ךרָאה

 רענרעה עטעלָאיֿפ טימ ץילב ַא

 טדניצ ןוא םי ןיא טמיווש

 .עילאװכ 8 ןוֿפ גייבסיוא ןַא

 ,קיטכעדרַאֿפ םעד ףיוא טקוק הנֿבל רָאנ

 ,דניק ןריובעגיַײנ א ףיוא ןרבק רעטלַא ןַא יו
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 ידג "יע ןיא רומזימ ַא

 ֹא

 ידג-יע ןוֿפ ןזדלעֿפקעבניײיטש יד ףיוא רומזימ ַא

 רעטמניה

 : לייה סדוד ןיא ,לַאֿפרעפַאװ ַא

 .םערוֿפ ןַײד ןיא עשזדנָאלב ךיא

 .ןרעדַא ענַײד ןיא ייג ךיא
 .םנַײד ןיא ץרַאה ןַײמ טּפַאלק סע
 ,ןדנּווו טימ ןָאטעגנָא הליֿפּת ַא ןיב ךיא
 םיוב ַא יו

 .םערומש ַא ןיא לגייֿפ טימ ןָאטעגנָא זיא

 ,לייה ןיא ןמייקליטש ענַײד ןצישַאב רָאה-תימלוש

 ,לייא ןיא ןטױנקדלָאג יו ןרעמיש ןטיטקַאלַאטס יד

 ,ןורּכז ןוא ןרָאי ןוֿפ טַײז רענעי ףיוא

 הילּת ַא ףיוא ךיא גנעה

 .ןענוז עטשַאעגּפָא ןשיווצ

 לַאֿפרעסַאװ ןטימ לקיורַאֿפ

 ,בַײל ןקידרעטַײש ןַײמ

 .ןענורטנַא ןיב ךיא זַא ,ןטכַאד רימ לָאז ןוא

 .טייהדניק ןַײמ זיא ןעמולברעּפיצ לטניב ַא

 ,ןגיוא ענַײמ ןיא ךיז ןעילוט ייז

 .םולח א וצ ןגַיײװש

 -- ריד טלעֿפעג

 לדיֿפ א טימ ךאלמ א קיש

 ןעייזרַאֿפ ייז טעוו רע ןוא

 .ןטרָאנ ןעיולב ,ןכיוה ןַײד ןיא

 ,לייח ןיא ןטייקליטש ענַײד ןצישַאב רָאה-תימלוש

 ,לייא ןיא ןטױנקדלָאג יו ןרעמיש ןטיטקַאלַאטס יד
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 ב

 ןעמָארטש עקידנעגנעה ןָאט יצ ַא ךימ ןלעוו'ס ןוא .דלַאב

 .ןעמוהּת עקידעמַאמ ,עכייוו יד וצ ,קינייוװעניא

 ? טינ טלַאֿפ סָאװ לַאֿפרעסַאװ םעד וצ ןכילגעג ןַײז ךיא לעוװ

 ,רשֿפא ---

 םיליהתה-לעב רעד טָאה ,"רעפַאװ ַא יו ןענורעצ ןיב"

 .םיא ליֿפ ןוא ךָאנ ךיא גָאז .ןּפיל ענַײמ ןעגנוזעגסיוא
 ? מעיליסעגֿפױא רעטציא ןּפָארט-ךָאניּפָארט ץעמע ךימ טָאה

 .ץעמע --

 ,טינ טלַאטשעג ןייק טָאה סָאװ רעדנווװו ַא .בױטנזדלעֿפ ןייק םינ

 ,טינ טלַאֿפ סָאװ לַאֿפרעפַאװ םעד וצ ןכילגעגנ ןַײז ךיא לעװ

 ןלַאֿפ ,ןלַאֿפ ןוא זדלַאה םורַא ןגיוב-ןנער ַא טימ

 ...קיבייא
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 דלַאװנטרימ רעד

 רזש ןמלז רַאֿפ

 ידַאװ םַײב ,תֿפצ ןגעקטנַא ,דלַאװנטרימ ַא ,דלַאוװו ַא ןַארַאֿפ

 ,ןטרירַאבמוא ןַײז ,טסַײג םענירג ןַײז בָאה ךיא .ןורימ רה ףיוא

 ידֿבל ןַײרַא טכַאנ רַאֿפ ןיב ןוא שוק ַא טימ טלגיזטנַא

 ,ןטרימ ,ןטרימ ,ןטרימ ןוֿפ ךַײרגינעק ןיא

 -- רעיילש ןַײז דלַאװנטרימ ןֿפױא ןזָאלעג טָאה ןגער א

 .ןטרילָאקלַא-שינומדק ַא ,לכיימש ןטכַײֿפ ,ןטקנוֿפעצ

 ? רעייז רעד זיא ּוװ ,טײזרַאֿפ ךיד טָאה רעוו ,חיר-טייהדניק ,ָא

 ,ןטרימ ,ןטרימ ךרוד ,לוק ַא טצילב -- ! יננה --

 .רעדנוזַאב טרימ ןדעי ףיוא ךיז טעינימ גיואנוז-למירד א

 ...ןרעבעג טײקינַײז עַײנ ַא דלַאב טעוו -- ענעגנַאגרַאֿפ'ס

 !רעדנּוװװ ןעקנירט רעטרעוו ענַײד וו לַאװק םעד ,לוק ,רימ קעלּפטנַא

 .ןרערט ענַײד ןיא ,ריד ןיא לַאװק םעד טסניֿפעג --
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 ןלַארָאק עטיור ןוֿפ לזדניא

 ,םי ןיא ןדָאבעג עדייב ךיז ןבָאה ייז

 .קיסַײרד ןייק ןעמאזוצ ךָאנ טלַא טינ ,רעדניק ייווצ

 ,םי רעד ןרָאװעג זיא ןַײװ רעקימיוש ןוא

 .קיסַײלֿפ ןוא קיטולבסייה ןעמווושענ זיא יז ווו

 -- ליצ םוצ עטשרע יד ןעמווושרעד זיא יז ןוא

 .ןלַארָאק עטיור ןוֿפ לזדניא םוצ

 ליהענ ןטכַײֿפ ןוא ןטכַײל םעד ןבָאה'ס

 .ןלַארטש ענעגייא יד טימ טנערברַאֿפ ןעלקסומ עריא

 גנַאל וצ ןעמיווש ןַײז קיטנעק טָאה טרעיודעג

 ,ןלַארָאק עטיור ןוֿפ לזדניא םוצ

 גנַאלש 8 רעירֿפ זיא -- ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 .ןלַאֿפַאב לדיימ ןַײז

 םס םעד לפקַא ןוֿפ ןניוזעג טָאה רע ןוא

 ,םי ןיא ךָאנ טבעל סָאװ ,לכיימש ריא ןגעקטנַא

 .ןלַארָאק עטיור ןוֿפ לזדניא ןֿפױא
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 ןגער ַא ןוֿפ םיקוסּפ

 םיקוסּפ עטקַאהעגּפָא ןעמונרַאֿפ בָאה'כ

 .ןגער ַא ןוֿפ

 -- ןגער טהנעטמעג ױזַא טָאה'ס

 ,לקריט-לקריט

 לקריצ ַא ךַאמ

 :ןגעוו טענַײד ןוֿפ בַײרשרַאֿפ ןוא

 עריל עקידעבעל ַא ןיב'כ
 .הארנ וניאו האור ַא ןוא

 ,סעיניל ,ןברַאֿפ ענַײמ רעטניה
 .סעיניד ןוא ךעלעּפע ןעייג

 ,ןזָאל ךיא לעװ השורי ןַײמ
 .ןזָארג ןריובעג לעוו ךיא ווו
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 םיוב ןוא ךיא

 ,ץילב ַא טָאה יצ ,םיובטרעבלייא ---
 ,םנקלָאװ יד ןוֿפ דימשדלָאג רעד

 ? ןגינעגרַאֿפ םיוא טכַאנ ַײב טריװַארגסיױא ךיד

 .וד יו ןיב'כ --

 .רעטעלב יד ׁשַא טימ טקעדַאב ןוא ,ןטלָאּפשעג

 .ןגיל ןייק טינ לָאמ ןייק טנָאז םיוב ַא

 ,ביל ךיד בָאה ךיא ,םיובטרעבלייא ---

 -- ,תונמאנב רימ גָאז רָאנ

 ? ןוגינ רענירג ַא ריד ןיא ךָאנ טעַײדעג

 .וד יו ןיב'כ ---

 .רעטעּפש ןעִילב טעוו רימ ןוֿפ םיוב רעַײנ ַא

 .ןגיל ןייק טינ לָאמ ןייק טגָאז םיוב ַא
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 ןעמעוו טימ

 ,רעטָאֿפ ,טלגנַארעג ךיז וטסָאה ןעמעוו טימ

 ? קובי םַײב טכַאנ עצנַאג ַא

 זדנָארב ןטלױקרַאֿפיָארג םעניא

 ,רעמייבטרעבלייא עקידעקניה ןוֿפ

 ,ןצילב יד רַאֿפ םירֿבק

 לגנַארעג ןַײד ךָאנ זיא טלקסומרַאֿפ

 .ךאלמ ןדליוו ןטימ

 ךיד ןַײד ןוֿפ לֿפעל סָאד לָאמ ַא טרירַאב טָאה רע טניז ,ָא

 -- ןעמוקעגַײב ןוא

 ,רעטציא זיב רימ ןעקניה

 תומולח זדנוא ןיא טימ-ןעקניה'ס ןוא

 ,למיה ןוא דרע ןשיווצ

 .ןגער ַא ןיא סעּפלַאמ יו !

 ןעקנולעגסיוא טינ וטסָאה יַאמלה

 -- ,לגילֿפ א םיא לָאמצנעד

 ןַײז רע לָאז טּפשימרַאֿפ

 !דרע רעד ףיוא ןעקניהוצמורַא

 דניצַא רימ ןטלָאװ ןעמַאזוצ

 ,קילנמוא ןיא ךיז טלקַײקעג

 ןעניז א טַאהעג טלָאוװ'ס ןוא

 ...המקנ : טרָאװ שירַאנ רעזדנוא
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 רעמינּפ

 ירמש הירַא רַאֿפ

 -- רעדעי ןוא ! רעמינּפ ליֿפ ױזַא

 ,ןקילב יד ןיא לרוג רעדנַא ןַא ןוא םינּפ רעדנַא ןַא

 ,רעדעפ ןַײד --- לרעלירט ןַײד ףיוא ןניובעג ,טעָאּפ ,וד ןוא

 ...ןקילג עבלעז יד ץלַא טימ ךיז טסנגונַאב

 ,רעֿפַאשַאב-לַא םעד ,םיא ןוֿפ םענ רעטסומ ַא

 םלצ ןַײד ןיא םדָא םעַײנ א ףאשַאב

 ,רָאֿפַאטעמ ןטרעדױשעגֿפױא ןַא ןוֿפ ,ןעגנַאלק עיור ןוֿפ

 ,ּפיר ַא ןַאמ ןוֿפ סױרַאיּפַײנק ןוא

 ,םלענ ןרעוו טינ לָאז רע

 ,עווַאל טימ ךַאל ַא בינ ,לובמ טימ ןייוו ןוא

 -- רעדיוו גנוזָארג ַא ןזָארנסױרַא וט ןוא

 הוח עַײנ יד טכוזרַאֿפ טָאה סע יבַא

 .רעדיל ןוֿפ םיוב םעד
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 ןטסַארטנָאק

 ,ןָאיּפרָאקס ַא ןיײלַא ךיז טיימ סע יו ןעזעג בָאה'כ

 .רעַײֿפ ןקיזָארג ןוֿפ געווסיוא ןייק טינ טָאה רע ןעוו

 -- ןָאט וצ סָאד ץרַאה ןייק טינ טָאה סָאװ ,ןילּת ַא ןוא

 .רעַײט וצ ןבעל עקיליב סָאד ,ךעבענ ,זיא םיא
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 רעסערֿפ-ןשטנעמ ַא

 ,לגיוו ןיא לָאמ עטשרע'ס ,ןכש םַײב ענעריובעגיַײנ סָאד

 ,לגינ א ,לרמז א טַײצ-ןדעדג ןוֿפ ךָאנ טקנעדעג

 ,אנקמ ,קירעגַײנ זיא --- טלַא רָאי ףניֿפ עצנַאג --- רעטכָאט ןַײמ

 .הנליא טנייוו סע ןייש יו ןעז יז טֿפױל עקידלשריה ַא

 : תומַא דלד ענעי ןוֿפ דלַאב יז טמוק ןטָאשַאב ׁשַא טימ

 ...םעמַאמ ריא ...טסורב יד טסערֿפ ,רעסערֿפןשטנעמ ַא זיא הנליא ---
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 ןעלקנוט לָאז

 ...עטלַא רעמענירב ןוֿפ טייקמוטש טימ ןעלקנוט לָאז

 ןרילָאק-תישארב טימ ערטילַאּפ א -- דרע יד

 ךייוו-קיבינכָאנ זיא

 .ןדנילב םעד רעלָאמ ןרַאֿפ

 .ןעלקנוט לָאז

 ,תורוד יד ןצלעמשעצ ןָאק ןוז יד

 .ןענעקרעד וצ טינ -- רעמינּפ יד ןצלעמשעצ

 ,זָארג א ןיא ָאד ךיוא זיא ןוז יד

 ,םיורנלימ ַא ןיא

 .טכַאנ ַײב ןטלָאּפשעג

 סעדגאי יוװ ןעָילב ןלָאז

 .ןרערמ ענעטלַאהַאב

 ןקוק וצ ארומ א

 .עטלַארטשַאב םירֿבק ףיוא

 .עטלֿא רעמענירב ןוֿפ טייקמומש טימ ןעלקנוט לָאז
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 םולח ַא

 םוק ךיא זַא ,טמולחעג רימ ךיז טָאה'ס

 ,ןברָאטשעג טינ ךָאנ זיא רענייק ּוװ קלָאֿפ אזַא ןשיווצ

 .ןברק ןייק ןעוועג טינ טרָאד זיא לָאמ ןייק

 .חלשותמ ַא זיא דניקגיוז רעדעי

 ךלמ רעגולק רעבלעז רעד ךָאנ טגינעק'ס

 .לובמ ןטשרע ןרַאֿפ סָאװ ,רוד םענוֿפ

 לבארג ַא רעניווװנַײא ןַא רָאנ ךיז טיג

 --- ןורּכז ןיא

 .ןרָאי ענַײז ,ןרעמש יו ,םיא ןיא טסַאֿפעגנַײא ןענעז

 .טיורב ךעלגעט-גָאט ןַײז זיא טייקיבייא

 ,רענעגושמ רעקיצנייא רעד ךיא ןיב קלָאֿפ םעד טָא ןשיווצ
 ןקראמעג ןוא ןעלּפמעט ענַײז ןיא סָאװ
 ! םיוט םעד ןעזעג בָאה'כ ,ןשטנעמ : הרושב יד ןָא ךיא גָאז

 .רעניימש ןגיואנזיר יד ןוֿפ ןלַאֿפ'ס .ןרערט ןייק טינ
 .רענייק ,טינ טביילג רענייק .םלונ-םלוע

 ,גינעק רעד טנַאה ןַײז טבייה טלָאמעד

 : ןגַײװש לבעּפ םעד טגניווצ

 !ןגיײצרעביא ךימ טסעוו ביוא ,ךַײרגינעק ןַײמ סנַײד ,רעדמערֿפ --
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 רֿבח םוצ

 ,שילָאכנַאלעמ-קילַאג ,וטסיב ןגיובעג

 ; ענירּפושמ ןַײד --- ןרָאד א ףיוא לנױֿפ א

 שילָאּפ ןיא ךיז טרעגלַאוװ ,וטסגָאז ,ןושל ַא

 .חניכש רעקידנקלעוו ןַײז טימ ןעמַאזוצ

 ןדאילס ענַײז ןעגנילשרַאֿפ םוהּת ַא דלַאב טעוו'ס

 .ןדי-ֿכתּכ -- דנַײרֿפמעזוב ענַײד טימ דנַאנַאב

 ןטסּוװַאבמוא םעד םוהּמ םעד זָאל ,רֿבח ,יוא

 .רעמעלקעג סָאד ןַײז ביל טעוו ,םוהּמ ןיא ןיילַא

 ןטסונַא םאדרעטפמַא ןיא ךיא בָאה ןעזעג

 -- -- -- רעטעלב ענעטעמרַאּפ לטניב ןטלַא ןַא

 (ןל'ייז : ןגָאז עמאמ ןַײימ טגעלֿפ'ס) ןלעוװ ייז

 : ןלייצרעד םענ ךיא .דלַאב ךיז ןרעמישעצ

 עולב-עורק זיא קירוצ רָאי טרעדנוה טכַא

 .ןעמעב ןוֿפ דַיי א ףיש ַא ףיוא ןענורטנַא
 "יורז רוא" ןַײז ןוֿפ רעטעלב יד זיולב ןוא
 .ןעמענ רעסַאװ ןֿפױא רֶע טַאה ןזיװַאב

 : ןעקנוֿפ עטיהעגּפָא ןלייצרעד ױזַא
 ."ןעקנוזעג זיא הניֿפס יד זיומ ןוא ןַאמ טימ"

 רעדנַאנַא טימ גנידצלַא רעביא ןעוו ,דניצַא

 ,עיוו ןַײז םי רעד טָאה ןזָאלעגּפָארַא

 -- רעדנַאװ םעד טקנעדעג סָאװ ,עילַאװכ ןייק ָאטינ
 העיסנ ריא ןבױהעגנָא טָאה דניצַא

 ,רעמעוו ןרַאֿפ ארומ ןָא : טייקיבייא יד

 .רעמעלב ענעטעמרַאּפ יד ךיז ןגעװַאב
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 ,טרעדנוחרָאי ךָאנ טרעדנוהרָאי ַא ,עילָאווַאּפ

 ,דנַאלָאנד ןקידרעווילג םעד ייז ןרידנָאז

 ,טרעדנוװרַאֿפ ,גנירעשיֿפ ַא טָאה םעצולּפ ןוא

 דנַאלָאה ןוֿפ גערב ןבעל ןגױצעגסױרַא

 ןדלוג המּכ רַאֿפ !שיֿפ םענעטעמרַאּפ 8

 .ןדלוש ענַײז ץעמע ןיוש טֿפױקעגסױא טָאה

 ,תויתוא עניילק טימ שיֿפ רעד זיא ןבירשַאב

 .ןעניורק יו ייז רעביא לרעּפ ,לרעּפ ןוא

 ...תויתוא רעביא לרעּפ יד ןעזעג בָאה ךיא

 .ןענױלַאב טייקיבייא ןעק ,דנַײרֿפ ןַײמ ,ױזַא

 -- ןוָאג ַא טשרע וצ ַײז ןוא ,טינ םערָאיל ַאמ

 *,ןעַאנד יד ףיוא -- לרעּפ ךָאנ גונעג ןַארַאֿפ

 ןב קחצי 'ר ןוֿפ טעמרַאּפ ףיוא ןבירשעג ,'עורז רוא' םענוֿפ דייבתּכ רעד *

 ,םַאדרעטסמַא ,ַאנַאילַאטנעזָאר רעד ןיא ךיז טניֿפעג ,השמ
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 ןַאריֿפ-ידַאזו ןיא

 . א

 לשֲא ןַא ףיוא ןמ רעד ןעניגַאב ךָאנ טלַאֿפ ָאד

 ...קינָאגנַאל ןגַײװצ יד ןענעז טניווועגוצ ןוא

 לשייק ןיא הנתמ יד טבַײלק לכעטסַאּפ ַא

 ,קינָאה םיוא לצעלּפ א יו םעט םעד ךָאנ טָאה'ס ןוא

 ,ןפיל ןייק טינ ףרַאד סָאװ ,ןושל א ךָאנ טבעל ָאד

 .רעסַאװ ןגָאלשסױרַא םוצ ןייטש א ךָאנ טניוטש ָאד

 ,ןּפינקרַאֿפ ךיז םעד טימ ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא
 ,רׂשֿבמ-לוק ַײנ א רעפסַאװ ןיא ןשעל ןוא

 ןטלַא ןיא ,רעטרעוו עשידִיי ענענורטנַא

 .ןלייה ןיא ךַײא זָאל ךיא -- !טָארטסוֿפ ןשיערבעה

 ןטלַאהַאב ןעמוק ךיז ָאד ,ןַײז ןַאק ,טעוו לָאמ א

 ,ןלייצרעד ןלייה סָאװ ןרעה ןוא ,איֿבנ ַא
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 וט ,ס ורתי ,תומש / תולוקה תא םיאור םעה לכו

 לכיה ַא זיא טכַאנ ַײב .רעמ ָאטינ זיא קלָאֿפ סָאד

 .ןעגנַאלש טימ טלגיזרַאֿפ ןוא .ןאריֿפידַאװ רעד

 -- 4 לכיימש ַא ,ןטָאש א ןזָאלעג ץעמע טָאה

 .ןעגנַאלק יד זיולב עז ךיא .ןעגנאלק זיולב ןבילבעג

 ןקָאלב ענרעּפוק יד ןוֿפ דניצַא ןצילב יז

 תויח יוװ ןליוה .ייז ןרעוו רעמינּפ ןוא

 ...ןקז ןקילַארטש ,םענעפקאוועגרעביא םוצ

 .םעַײבַא עמַײװ ןיא ןעגנַאלק יד ןעִינק טרָאד

 ,עדנו-ענ קלָאֿפ םוצ ,ןעלּפַאצרַאװש ענַײמ ןוא

 ,טײקליֿפ רעקיגנַאלק ןוֿפ רעביא ךיז ןסיג יז

 .ידַאו רעד םערַאװ ךָאנ זיא טולב קידעבעל יו

 .טייקליטש רעטלגיזרַאֿפ ןיא טּפַאלק רעדָאנייטש ַא
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 ג

 ןלָאז גרעב-ןידמ יד זַא ,טכַאנ יד זיא ץרוק וצ

 .עוװַאל רעייז םי ןיא ןליק ןַײז לגוסמ

 ןלָאמ ייז ןענעק לָאז ןעמ ברַאֿפ ַאזַא ָאטינ

 .הוהי ןוֿפ םעטָא םַײב ,ןרעטש יד ןגעקטנַא

 ,טייקנייש רעד רַאֿפ ץרַאה ןַײמ ךיא זומ ןקידײטרַאֿפ

 .ןלַײמ עקיטכַאנ יד ףוס-םי םעניא טצלעמש סָאװ

 ,טייקניילא רעטיול ןוֿפ ,ןרערט ןרעדַײלש ןוא

 .ןלַײֿפ ענַײז טֿפרַאװ שזָאי-רבדימ רעד יו ױזַא

 ןעקנאדעג ענַײמ ןלָאז'ס ,טכַאנ יד זיא ץרוק וצ

 .עווַאל רעייז םי ןיא ןליק ןַײז לגוסמ

 ןעקנאלב טינ ןלעוװ ייז ווו ,ָאנד ַאזַא ָאטינ

 --- -- -- הוהי ןוֿפ םעטָא םַיבו
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 ד

 ,ןבַײלב וטסלָאז ָאד זיא --- םולח ןַײמ וטסעז ןוא"

 ,למעזעג ןוֿפ טַײוו-טַײװ ןעקנירט וצ םיא ןיײלַא

 ,למעק רעד םענורב-דייוועגניא ןַײז ןוֿפ טקנירט'ס יו

 .?ןבַײלטנַא רבדימ ןיא ךיד לעװ ךיא ןענַאװ זיב

 .ןימאמ ַא -- טנורנּפָא ןקידנווװ זיב .ךיא בַײלב ָאד

 .ןעניבור ןוֿפ םָארמש ַא רעטנוא ןַײז וצ טבלַאזעג

 ,ןימ ַאזַא לדיֿפ עטלַארוא ןַא ? ךיא ןיב רעוו

 .ןעניב עטעשזדנָאלברַאֿפ ןעמושז קירעגנוה ּווו

 .סעלַאקס יד רעביא טיײקמַאזנייא עקיֿפוסדזיא

 .הטילש ןייק טנלע רעד טינ טָאה טייקמאזנייא ןיא

 ,תולגתה ןוֿפ העש רעקיטַײצ א ןיא ,טכַאנ רַאֿפ

 .עטיל ןוֿפ ןעמַאמ ןַײמ ךיא לעװ ןענעגענַאב

205 



197 

 ה

 .חכרב ןַיײמ ןקיש וצ ןענַאד ןוֿפ ,ךיא בַײלב ָאד

 ,ןורּכז ןוֿפ שא ןיא ךָאנ טקוצ לױקרעַײֿפ ַא

 .ץעכַאֿפ 8 ןבעג טעוװ לגילֿפ רעקיעזמוא

 ,ןרָאי יד הרונמ ַא יו ןדניצנָא ןוא

 ןגייא טימ ,רעהֿפױא ןָא ןבַײרש ךיא לעוװ ָאד ןוא

 -  ,חליגמ ןַײמ ,טכַאדַאב ,רעַײֿפ ןטקידענגַאב
 ןגייב ךיז ןגיוא ענעֿפָאלרַאֿפױרעטש טימ
 ,עליל-קידרעבליז לעֿפנשריה ןוֿפ --- טעמרַאּפ םַײב

 ,רעַײנ םוצ טעמרַאּפ םעד ןבייה ךיא לעוװ ךָאנרעד

 : תרומק ןקיטֿפול ןיא ךימ טיח ןוא טלוגיע סָאװ

 ,רעַײֿפ טימ ןגױצַאב ,הליגמ יד םענ ,ָא --

 .-.תורוד עכעלקילג וצ םולשב יז גנערב ןוא
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 סיזַאַא

 ֹא

 סיזַאָא ! בַײל ןגייא ןוֿפ רענעגנַאנעגֿפױא סיזַאַא

 (? ןעמָאנ רעַײא זיא יו ,רעמייב) .טֿפַאשדנַײרֿפ ןוֿפ

 ןעמָאז ןקידנעגניז ,ןטכַײֿפ ַא טימ וטסָאה טרעטמעלבַאב

 (? ןעמָאנ רעַײא זיא יו ,רעמייב ,ָא) .טַײצ עטנערבענּפָא ןַײמ

 ,לכיה םענוֿפ ןשזַארטיװ יד ,ןגַײוװצנשיװצ יד ךרוד ןוא

 רעדָא ,םערוטש ַא ךָאנ םיורגלימ ַא :דניצַא ךיז טקיטַײצ סָאװ

 .לכיימש רעטשרע רעד זיא'ס -- ? םיורגלימ ַא טריובעג סָאװ לכיימש ַא-|

 --:ןעמוהּת יד ןעוועטנורגרעד וצ ןגיוא יד םילש ךיא ןעוו ןוא

 ...רעדָאי ןַײז ןרעדָא ענַײמ ןיא טמיווש קיצילב :ךיא עזרעד

 ,םישוח יד טכַאנ ַײב טקערשרעד סָאװ ,רעטיצעגידרע קיטכיל א

 רעטיצ םעד ןָא זיא ור ןייק רָאנ .לגיײֿפ עקידנעלמירד יד

 .םישוריּפ גערֿפ ןֹוא ָאטינ .ָאטינ .ָאטינ
 -- -- -- רעטיפוי םַײב
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 ב

 ,ןלױהרַאֿפ טינ טוה ןָאק סמעטָא ןוֿפ גנוטַײב
 ? טסעז ...ןמייקליטש ענעלגיּפש ןיא סמעטָא
 ,ןליוק עטרעטַנשעצ לֿפוש ַא -- רענַײמ
 .טסענ ַא ןיא קיזומ עכייוו יד -- רענַײד

 ג

 ,ןבעל קיביײא טסלָאז וד זַא ,טיוט ןַײד ריד ןוֿפ ןגייזסיוא ליוו'כ
 שימעג א ןרעוו לָאז ןיילַא ךיא זַא
 :ןבעוועג ענעדרע יד ןיא ןליֿפ ןוא .ךיא-ןוא-וד ןוֿפ
 ,שישַאה םענרוּפרוּפ םימ ,טיוט ןַײד רימ ןיא טשיור טקיטעזעג

 --- לגָאה א זיוה ןגייא ןיא ךיד ןלַאֿפַאב לָאמ א טעוו רָאנ
 ! ביילב ,טינ ףױלטנַא
 ,לגָאװ ןיא ענערױרֿפרַאֿפ יד ,רעטרעוו ענַײמ ןענעז סָאד
 ,בַײל ןַײד ףיוא ןייגסיוא ןוא ןעמעראװרעד ךיז ןליוו יז
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 טנַאה עקידנעלכיימש ,עניד ַא

 טנַאה עקידנעלכיימש ,עניד א
 .ןגעקטנַא רימ ךיז טָאה ןגיוצעג
 ,טנַאילירב 8 ןעזסיוא ןָאק ױזַא
 .ןגער ַא ןוֿפ קינוז ןֿפילשעג

 קילב א טימ ןעלכיימש לָאז טנַאה א

 ! רעגניוװצַאב ןכעלדַײמרַאֿפמוא ןוֿפ

 ,קיזומ ךיז ןזַײװ ןָאק ױזַא
 .רעגניֿפ ןגָאמרַאֿפ קיזומ טלָאװ'ס ןעוו
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 שינעטלעהַאב = |

 ,ןגױב-ןלַײֿפ א יוװ ןוא .דיל ןַײמ ןיא ךיז טלַאהַאב

 : רעקָאל ןוא דיל ןיא גיל ,טֿפַאשקנעב ןוֿפ ענעגיובעגסיוא ןַא

 ,רוקמ ןטסנייר סנבעל םוצ טלעוו-רענעי ןוֿפ טגָאי רעטַײר ַא

 ...םָאלַאג ,ּפָאלַאג

 .ּפָאק ןיא ןייטש רעצרַאװש ַא -- טכַאנ יד טלַאֿפ סע
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 ןרעטש-ןגרָאמ

 .ןעניב עטבילרַאֿפ --- ריא ךָאנ .טילֿפ הּכלמ יד

 ,ילֿפ ןיא יז טרעּפכורֿפַאב'פ רעוו ןוא

 -- ןיורק ַא טָאטשנַא טמוקַאב

 .שוקלדָאנ א סניגינעק רעד

 ןעניז ןָא טקניז קיטסאה ןוא

 ןסיז-קינָאה ןטימ ןעמאזוצ

 ...ןױלַאב ןקיצנייא

 ענַײמ ןּפיל יד ךיז ןבייהרעד'פ

 .הּכלמ רעד וצ רעטנענ

 ,שיײלֿפ ןעָארג ןוֿפ טנַאװ ןייק ָאטינ

 ,לױהרַאֿפ ןייק רעמ ָאטינ

 :ןרעטש-ןנרָאמ רעד וצ ךיז טקוק'פ ןוא

 ןעניגַאב טלַאֿפ רעטצניֿפ

 -- ןיב עטיוט ַא

 ,רימ וצ

 .ליומ ןסייה ןיא
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 ןסנַאוינ עשיריל

 ֹא

 דלַאב סָאװ ,לגױֿפ רעד יו ןיד ױזַא ןַײז...

 ; ןמיס ןַײז העיקש ןיא טינ טעז ןיוש רענייק

 ,דלַאװ ןוא לדיֿפ ןעמענטימ -- קידנעִילֿפ

 .ןעמיה םענעלָאטשירק ,האניק עשידרע

 .טסענ רעשימייה וצ ? ןעמעוו וצ ןעמיה

 .עלַארטסַא ןכייה ןיא לגױֿפ םעד זיא גנע

 טסעגרַאֿפ רעדעי ןעוו ?ץעמע םיא ךָאנ טקנעב

 .עלַא םיא ןעקנעדעג -- רעלטסניק ןוֿפ םינּפ'ס

 ב

 דנַאנַאב רעטַײש ןטימ טָאה טנערבעגסיוא

 ...הנעט ןייק טינ בָאה ךיא ןוא ,ַייברעד לגניי'ס

 :דנַארב ןוֿפ ןבילבעג -- ַָאכע ןַײז רעבָא

 ."ענַײד --- רָאנ ,טייקנייש סטָאג ןעגניזַאב טינ ליוו'כ"

 ,ןיבור ןוא טסַײג ןוֿפ רעמזעלק וד ,ָאכע

 .ןֿפישרַאֿפ טינ טֿפול עטעּפָאל ַא ךיד ןַאק'ס

 ןיב ךיא : טרעֿפטנע עקִיָֿפטינ יד ךיוא

 ,ןטיווצ ןוא ןטילב ןשיווצ ,וד ּוװ ןטרָאד

 ג

 ,טַאז-קידרעמוז ,םױבנגַײֿפ ןרעטנוא
 ,ןגייז ןקינוז ןכַאנ ,דניק ַא טלכיימש
 -- טַאמַארַא סדניק ןוא .טײקטנָאנ םולּפ טײקדנַאלב
 ? ןגייא ױזַא ױרֿפ רעד זיא קנַאשעג רעסָאװ

 רערט ענעכלימ ערעדנוזַאב ַא ...ךַאד

 רעצנַאג רעד זַא ,ריא ַײב םולשב טינ טבעל

 : רעק א רעמעלב ענַײז םיג םױבנגַײֿפ

 ."רעצנַאּפ רענעדַײז ןַײד ןצישַאב טינ טעוו'ס"
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 םעטיר

 --- קידנעטשַאב ןוא .טָאלד ןיא רעמַאה ןוֿפ םעטיר

 .טָאלד ןיא רעמַאה ןוֿפ םעטיר

 ,קידנע ,ךיז םעראברעד ,עינַאלד ענרעזַײא

 טָאטש רעקיצנייא ןַא ןיא לָאז

 ,ןציר ןָא ,ןברַאק ןָא םינּפ ןייא ןבַײלב

 -- !טָאג ןַײמ .טֿפַאשננוי יד יו גנוי

 ,ןצישַאב םינּפ םענעי טיוה ןַײמ טימ לעוו'כ

 -- טָאבעג ןַײמ טסליֿפרעד וד ביוא

 ...טָאלד ןיא רעמַאה ןוֿפ םעמיר
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 רעלעקנַײז ןיא

 רוטסַא לאכימ רַאֿפ

 ןזיב םרעדינעג ךיא בָאה ּפערט לֿפױװ
 .םקעז קיצרעֿפ : ןעמאזוצ -- ? רעלעקנַײװ
 ןזיװַאב םוהּת םַײב רימ טָאה ּפמָאל סעמעוו
 .םקעלֿפער ַא םולח ןיא --- ?לרעַײֿפ'ס
 ,ןטנוא ןעמוקעג ךיא ןיב טסַײג-רעטױל
 ; ןטנוּפש עטניּפשרַאֿפ ,גירק ,רעסעֿפ ןשיווצ
 ,טַײז רעד ַײב טֿפירשֿפױא ןַא ןעזרעד ןוא

 : ןטדנוװרַאֿפ ַא ןוֿפ טולב טימ ייחעלע
 "ו מייצ ןוֿפ רעלעקנַײװ ןיא טסיב ,רעטכיד"

 ןטעלָאיֿפ-קישַא רעלעק םעניא
 ,סָאבעלַאב ןייק ,רַאה ןייק טינ טמעטָא

 ,ןטעלעקס ָאד ןעלכיימש עקידרעווילג

 ,םוּכ ַא -- ןרעדעי םעל ךיז טרעגלַאוװ'ס

 :רעסערנ םידחּפ יד רימ ןיא ןענעקלָאװ

 ,רעסעֿפ יד טּפַאצעג ןיוש ןבָאה ענעי

 !זומ ךיא ,ןַײז םעוט לעװ ךיא רעבָא

 ,רעפעמ ןַײמ סַאֿפ ןטשרע ןיא ץעז ַא -- ןוא

 .זוברַא ןימ א זיא'ס : רימ לָאז ןטכַאד

 ,שנוע םעד ביל רַאֿפ טלַאה ,ןּפיל ,ןּפיל

 : ןַארַאֿפ טינ טשרמולּכ סָאװ ,טַײצ ךַײא טַאנ

 .שינומדק ,שירֿפ ,טייהדניק ןוֿפ ןַײװ רעפַײװ

 ןַאװַארַאק .תוחיר-ןטכענ עטנָאנ

 ךעלײגרַאֿפמוא .תונֿבל ןוא ןענוז

 ,ךלמ ןגיה םעד --- רימ ךרוד ייז ןעָיצ

 ? תעגושמ סָאד זיא ? ךיא ןיב רוּכיש

 : ךעליײרֿפ ןעילוה ןטעלעקס ךיוא !רעדנווו

 "! םאֿפ רעדעי ןוֿפ ּפוז ןוא םינ רעדיוש"
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 רעצרַאװש-קיילג .עביל ןוֿפ ןַײװ רעטמיור --- --

 ןיב ךיא .טיוט ןוֿפ ןַײװ רעקידנענייוו

 ,רעצרַאק ןיא רענעדנושעג א רעדיוו

 .ןיב ַא -- טַײצ יד ַײברַאֿפ טיצ קידלָאג

 ,ןּפָאה ןבלעז ןוֿפ ךיא ןַײמ טריוי רעדיוו

 .ןֿפָארט ןייק סיוא טינ טניר סע :קיטֿפַאהרָאװ

 זיולב סָאװ ,טנַײה ןַײמ ךָאנ סנגרָאמ יד ךיוא

 -- ןּפָאקוצ רימ ןקוצ עקידרעטיצ

 ...זיור ַא ןוֿפ זיא םעט רעייז .ךיא קנירט

 ,קינייא --- ןוא טייווצ עבלַאז ,ןּפיל ,ןּפיל

 קנַאצ ןטצעל ןזיב ריא טלָאז ןביול

 ?קיניײװ ןעד ךַײא זיא .ןַײוװו ןטרָאפ עלַא

 ?קנַאד ַא ףַאשַאב רעד ןגָאז ךַײא לָאז

 ןבלעוועג ענעלָאטשירק יד רעטנוא

 ,ןבלעק ןוא ךיז ןדניק תורוד ןלעוו

 -- טַײלברַאֿפ דרע יד ןַײז טעוו לָאמ ןביז

 ןבלעז םעד רעלעקנַײװ ןיא טעוװ סע זיב

 ,םַײצ רעַײא ןעקנירט ןעמוק ץעמע
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 ךרע עקיטסייג





 ,םי ןֿפױא
 סעדנעגעל ןזֿפ טרובעג םייב

 סנייא

 העד ןייק טָאה'ס ןוא ,דרע יד ךיז טעדיוה ךָאנ

 - .ןורּכז ןקידנעטש םעד ףיוא טינ טַײצ יד

 עיײסידָא ןַײמ טיצ סעילַאװכ ענַײז ןיא

 .ןרָאי ,ןרָאי ,ןרָאי יד טימ ןעמַאזוצ

 ,עיַארט ןעמונעגנַײא טינ בָאה ךיא ? ןיהזוו

 .רעדנַאװ ןַײײמ ןוֿפ לזדניא רעד זיא רעיורט רָאנ

 -- עיולב-קיצילב לגילֿפ-רעלדָא -- סעילַאװכ יד

 ,רעדנַאנוֿפ ךיז ןזָאלב טָא ,ייז ןעור טָא

 ,קיטנעק רָאנ ! םי םעד ןבײהֿפױא ןליוו ןוא

 .קיטנעהּפָא ,דימ ןלַאֿפ ייז ןוא ,רענַײמ יו טנעוו רעיורט ןַײז

 ייווַצ

 ןעגנאפ ךיד ןָאק יו ! םי :סניַײמ טרָאװ קיבליזנייא

 עיכיטס ןַײד ןעלניזרַאֿפ ןָאק יו ? בליז ַא

 ,ןעגנַאלק ענַײד ןוֿפ דניק א זיא סָאװ ,גנַאלק ַא
 ? העיקש רעד ןוֿפ רעטסעקרַא ןיא ןריובעג

 ,ןעמיח ַא ריד ןעגניז ןדנּוװ רָאנ -- ךיא טינ

 .ןעַאנד יד ךָאנ ןעקנעדעג סָאװ ,ןעלשומ יו

 ןמיס ןייק ָאטינ ךַײרנינעק ןַײד ןיא לַײװ

 ןועגש ןַײז ןיא טָאה סָאװ ,יאדמשַא ןוֿפ

 .עלָאמס יו דרע רעד ףיוא ןשטנעמ ןדנוצעג

 ? הלשממ ןַײז ןציײלֿפרַאֿפ טנָאקעג טינ טלַאמעד וטסָאה יצ
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 ירד

 ןבילבעג זיא וו ?דרע יד טציא זיא וו רָאנ

 ? ןימלע-תיב ןוא ןטרָאנ זיא ווו ? טנגוי ַא

 .ןביז קיצרעֿפ רעבמעטּפעס .םי ןוא םי זיולב

 ...ןעמעלַא ןוֿפ טציא ךיא ןיב טםלטײקענּפָא ןוא

 םעצולּפ טָאה לגױֿפגניז א ? םייה ןַײמ זיא ּווװ

 ,עינָאלד ןַײמ טראנעגּפָא ןוא ליוח ןזָאלעג

 ...םיצורּת ןָא ןוא רעטנגעזעג-טינ א

 -- !עינָאריא יד ןבעל לָאז --- םייה ןַײמ זיא'ס ןוא

 ,ןעמַארטש רעביא טלנעזעג ףיש ַא דניצַא

 .ןעמָאנ רעשידנעלמייה:טינ ריא אקווד זיא "ַאירטַאּפ" סָאװ

 ריֿפ

 .רעװַאשז ןוא קסאילב ולוּכ זיא "אירטַאּפ" יד

 .ןרילָאק ןוֿפ עטַאלעג ַא -- ןעלגעז יד

 ,רעווַאטנעק א וצ יז ןעמ ןָאק ןכַײלגרַאֿפ

 .ןרישזַאס8ּפ ןעננולשעגּפָארַא טָאה סָאװ

 ,עניבַאק רעקיּפמעד 8 ןיא ןגיל ייז

 .ןעלטכַאש עטרילֿפומַאק ןיא דנַאבַארטנָאק יו

 ענילָאדנַאמ א טּפַײנק םױבטסַאמ ןֿפױא ןוא

 .ןעלטכאוו דוֿבּכל סָארטַאמ רעטעקַאנ א

 ןדָאהאראק עסַײװ ןיא םיא ןעקנַאד ייז

 .ןדָאב רעייז וצ קירוצ !םָאלַאש -- גנַאגרַאֿפנוז ןטימ ןוא
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 ףניֿפ

 .טלוב יז עז ךיא ! טָאטמש ןַײמ --- גנַאנרַאֿפנוז רעד

 ,רעסַאװ ןיא --- טציא ,רעַײֿפ ןיא טשוקעג יז בָאה

 -- -- -- טעליוקעג רימ ןיא יז זיא לָאמ עדייב ןוא

 ,רעסַאנרַאּפנָאמ ןטלעוו ןוֿפ ךיא םוק טציא רָאנ

 ,ןברַאֿפ עשירעווול יד ןיא ןנַאװצעג

 .עדנָאלב ןוא ענעגנַאלש ןוא ענעשזנַארָא

 ,ןברַאש ןיא עטמערישַאב ,ייז ךיא גניװצַאב

 ,עדנַאקָאשזד גנַאגרַאֿפנוז ןיא ןעזרעד לָאז ךיא

 -- .רעמעלֿפ ןסיורג םענוֿפ סעילַאנַאכקַאװ ןוא

 .רעמעד ןיא םי ןֿפױא ןסַאג טעליוק רעסעמ ַא ! טסיזמוא

 סקעז

 שיטָאנּפיה ךיוא טיצ גנַאגרַאֿפנוז רעבלעז רעד

 ,ןביוא ןרישזַאסַאּפ עקידרעווילג יד

 שיטָאטש ןוא טנַאקַאב-טלַא יוװ ,טעז רעדעי ןוא

 .ןביוש עטלַא ענַײז ןיא ןוז יד םײגרַאֿפ

 עליטש ןעלמרומ ייז .ןטֿפַאשטנַאק ןסָאלשעג

 .(רעטַײװ ןעמוק טעװ םעד ןנעוו) ןעמענ יד

 ,הליֿפּת ַא ןוֿפ תוחרוּפ-תויתוא לטניב א

 .רעטַײש םענעטעמרַאּפ 8 ןוֿפ ןענורטנַא

 -- עטנַײנ יד ָאד הרוש יד בַײרש ךיא ןעוו ןוא

 .עטדנַײרֿפַאב ןסעומש םיטילּפ ןוא ,גנַאגרַאֿפנוז ןכָאנ זיא
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 ןביז

 ןעזלעב-ךעגרעב ןיא טנערבעג טָאה ינושרג-.

 רעײמרַאּפ רענעזעוועג א .םיתמ יד

 ,ןעז לעה ןיא זיולב רע טביילג רעטציא .ַאקול זיא

 .רעיולש א םיא זיא שטנעמ רעד סָאװ ,םולח ןיא

 הּפוח יד טלעטשעגנ טָאה'מ .אנעל זיא בַײװ ןַײז

 .ןרעב -- םינתוחמ יד .לָאּפןוֿפצ םַײב

 ,"ץּפורט רענליוו" ןיא טליּפשעג טָאה תימלוש

 .ןרערט ןוֿפ לָאוװ א רעטניה יז טליּפש טציא

 למיה שילוּפ ַא טגָארט יקצילַאג רָאיַאמ

 ,לוטיב טימ רעקיּפעקמורק רעד רעלדָא רעד םיא ףיוא טקוק'ס ןוא

 טכַא

 .הנקז עקידרעקיוה ַא זיא עלטַאמ ןוא

 .םינּפ ריא -- םיורק לטּפײה רעטעלָאיפ ַא

 ,ענייא יו רעקיצניוו ךיא ןיב ןבילבעג --

 םינָאלס ןוֿפ ךיא בָאה ךעלקינייא יד טָאטשנַא

 הנּתמ א .עקלאיל ַא טעװעטַארעג

 .עילָאד ,עניימ עילָאד .לחר עמַאמ רעד

 הנֿבל רעד וצ ןוא .עקלאיל יד טזַײװ יז

 .עילַאװַאּפ לקינייא-רעבליז ַא טריצַאּפש

 ! ןטכעש יז טעוװ ןעמ : גנורּפש ַא טיג הנקז יד

 ,ןטכענ םעד : רישזַאסַאּפ ןעמייהעג םעד ןעעז עלַא ןוא
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 ןַײנ

 סעווָאס יו ןיײלַא ךיז ןשטַאּפ סעילַאװכ יד

 .ןלייה עקיטלעוונעי ןיא ענעלַאֿפַאב

 ,תוֿבָא יד וצ ןעמוק ןלעוװ רימ זיב ןוא

 ,ןלייצרעד וצ ךָאנ םי ַא ,דנַײרֿפ ןַײמ ,ָאד זיא

 ,הנקז עטץעלָאיֿפ יד ןיוש טָאה טלייצרעד

 ןלייצרעד ערעדנַא ןלעוו רעדניצַא

 -- עניילק א עלהשעמ 8 ,ןעגנוריסַאּפ

 .ןלייה ךיז םעד ןוֿפ טעוו המשנ יד ןוא

 .רעטסיירד ןוא "?ַאירטַאּפ" יד זיא רוּכיש ןוא

 .רעטסַײנ טימ ףיש ןימ ַאזַא ןעזעג טינ ךָאנ טָאה הנֿבל

 ןעצ

 ! ננילדנעצרָאי ַא ןוֿפ קירוצ רעמינּפ ,ָא

 ? טלּפָאנרַאֿפ ריא טנעז ּוװ ,עניימ תומולח

 ,גנילדנעגעל ַא ,גנועז ַא ריא יוװ ןיב ךיא

 .טלּפָאדעג -- רערעַײא יו ָאד ןַַימ זיא'ס ןוא

 ,עיליס ןוא ךיא למַאז לרעּפ עטנערברַאֿפ

 םילשורי ןיא ןָאטנָא ייז לעװ ןוא

 ,עילימַאֿפ רענעריובעג טרָאד רעגנוי א

 .םעַײנ ַא םַאטש ןקידנניובנגער ַא

 ןרעטש יד וצ ךיז םי רעד טבייה ץלַײוװרעד

 :ןרעה רימָאל .סעדנעגעל עקירָאװ רעביא ייז םיג ןוא
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 :ינושרג

 רענעעזעגמוא ןַא .שַא ןוֿפ לָאערָא ןזָאר ַא ןיא קַאה עטילגעצ לקנוט ַא זיא ליֿפָארּפ ןַײז

 ,גנַאלקּפָא ןטסקיניײװעניא ןַא טימ ,ךייוו טלַאֿפ רעמַאה רעד .ןעוװָאק ןיא ךָאנ יז טלַאה רעמַאה

 .ןַײלרַא םי ןיא ןצירּפש ןעקנוֿפ ענעצלַאזעג ,עניד ןוא ,רענעלַאטעמ רעד טיוה ןַײז ףיוא

 עלַא ןוֿפ רעביל ךיא בָאה ןסקיוועג ,ןזָארג ,ןעמולב .ךיא ןיב רעקינַאטָאב ַא --
 ליוװ רימ ןענעז טלַאהניא ןוא םערָאֿפ רעייז .טלעוו רעד ןיא ןמײקשירַאנ
 ןענעק טלָאװ ךיא .קָאטשניב ַא ןַײז טלָאװ ןורּכז ןַײמ ייהעלע ,טנַאקַאב
 וצ רָאנ .תוליֿפּת עקיברַאֿפ ערעייז ןוֿפ םיטויּפ יד םימ ,רֿפס ַא ןבַײרשנָא

 -- -- -- קינייוועניא ןגָאז ייז ףרַאד ןעמ ? סָאװ

 ןקיצעג םוצ םיתמ ןגָארט םַײב ,סיֿפ יד ףיוא ןטייק טימ ,ןמר ָא ד וליֿפַא
 רעד ןוֿפ רעדניק עלעדייא יד ,טלמַאזעג דימּת ייז ךיא בָאה ,ןֿפױה-רעטַײש

 ןעמולב םינימ לֿפיװ ,ןבעל ןיא ןעגנַאגעג רימ זיא טוט ןוֿפ תוכלמ ןיא .דרע
 - .טנגעג יד ןריצַאב סע

 ןוֿפ זיא טולב ןייק ןוא ,ןשטנעמ ענעשַאלעגסיוא עמרָאה א רעטנוא ןלַאֿפעג

 -םוי א יו טעּפאקעגסױא רעִירֿפ ןיוש טָאה'ס לַײװ ,ןעגנַאגעג טינ רימ

 ךיז רימ רעביא לטינסעגרַאֿפ טנעָאנ א טָאה ,טכיל עקידרוּפיּכ

 .ןייבעג ןַײמ ןביוהרעד לגילֿפ עקידעבעל יד טימ ןוא טמערַאברעד

 ךיא בָאה קירוצ ןוא ןֿפױה-רעטַײש םוצ םיתמ יד ןוֿפ געוונמיומ םעד ףיוא
 -םיוא ייז בָאה'כ .ןעלמַאזוצנַא ןזיװַאב ערעדנוזאב ןעמולב קיצנַײנ ןוא ןַײנ
 טיוט א ןוֿפ לדמעה ןדַײז א ןיא רעגעלעג ןקידרֿבק ןַײמ רעטנוא ןטלַאהַאב
 ןענעקרעד ןוא ,ןעבולַאה ייז טימ ךיז ,ןעלמרעצ ייז -- טכַאנ ַײב ןוא ,דניק

 .רעדנוזַאב למילב ךעלטיא עיניל ןוא חיר גילדעוו

 יינש לגרעב ןצלַאמשעצ ַא יו ןוא ,דרע יד ןגעלעג ךָאנ זיא ןרָארֿפרַאֿפ..
 .םעַײמעגּפָא ןוז יד טָאה
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 ,רימ וצ עכעלנע טימ ןעמַאזוצ ,םיֿפ יד ףיוא ןטייק עַײנ טימ ,סעװרָאב

 םעד ןעמרָאק וצ ןדָאב ןקינייב םעד םָאל ַא טימ טסעמלַאּפעג ךיא בָאה

 יד .םולב עטנַאקַאכמוא ץַײנ ַא :םעצולּפ .םיתמ טימ רעַײֿפ םענעלָאװשעג

 לדלעֿפ ןיד ַא רעטנוא סענורטס יו ןרעטיצ ךעלטעלב עקנישירֿפ

 .יינש ןקידנענַײש

 ַאלומירּפ רענעטלעז ַא סָאד זיא ,ןויער ןֿפױא ןעמוקעג רימ זיא ,אמתסמ
 םַאדַא סָאװ םולב יד .קענסָאיװרעּפ :שילױּפ ןיא טסייה'ס יו רעדָא ,םירעוו
 שדוח זיא'ס -- ןמיס ַא .ןעגנוזַאב שיטנַאמָאר ױזַא טָאה שטיוועקצימ
 .לירּפַא

 ּפָא רַאש ,ןַײא ךיז ךיא גייב ,ןקרעמ טינ ןלָאז רעטכעוו יד ,עקנילַאוװַאּפ

 יז ליוו ןוא ,רעטבילעג ַא ַײב עקזולב א ןוֿפ םיוז םעד יו ,יינש לדלעֿפ סָאד

 ליהטנַא ךיא .לטייק ַא וצ טלקעהעגוצ םולב יד זיא גנוניוטש ןַײמ וצ .ןעמענ

 ! רעּפרעק ןטעקַאנ 8 ףיוא ןָאילַאדעמ א רָאנ זיא םולב יד ןוא ,רעטַײוװ יז

 םיא ןוא ןעלסקַא ענַײמ ףיוא רעּפרעק םעד ןעמונעג ךיא בָאה טלַאמעד
 .רעטַײש םוצ ןגָארטעג

 ךלַאב ךיז טָאה ,ןעמַאלֿפ יד ןוֿפ דַײז םענלּפרוּפ ןטימ טּפַאכעגמורַא

 .רעדילג יד םורַא זַײא סָאד ןצלַאמשעצ

 םעד טנעקרעד ךיא בָאה ריא ןיא ןוא ,טייקיבייא ןא ןרָאװעג זיא ענר ַא ןוא

 זיא ןָאילַאדעמ רעד זדלַאה סעמעוו ףיוא לדיימ סָאד ןוא ,ןָאילַאדעמ

 .ןעגנאהעג

 עריא -- ןגיוב-ןגער א רעטנוא ץנרַאס ַא ַײב יו ! הלּכ ןַײמ ! חלּכ ןַײמ ---

 ןָאילאדעמ םעד ןעקנַאשעג ריא בָאה ןיילַא ךיא .ןעלּפא עכעלקילג ,ענירג

 .גנוסנקרַאֿפ רעד ַײב
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 ןַײמ רעדייא ןוא רעַײֿפ ןיא טנַאה ַא ןָאטעגנַײרַא דניוושעג בָאה'כ ןוא

 ןרעביא ןוֿפ ןָאילאדעמ םעד -- שא ןיא ןלַאֿפעצ זיא ךאלמ רעקידנענערב

 .ןגױצעגּפָארַא ץרַאח ןטיוט

 ...דנַאל ןטקנעבעגסיוא םעד גנערב ךיא סָאװ ,הנּתמ יד זיא סָאד ןוא

 :ַאקול

 ,ייז טמַאק טניוו רעד ןעוו ןוא ,ןעלסקַא יד זיב םיא ןלַאֿפ רָאה ענַײז רָאנ .ףלָאװ ַא זיא ַאקול

 | ,ןקָאל יד ןרירָאֿפסָאֿפ

 ,םייזַײא ןרעביא ?ןעמווושעג ךַײא ןוֿפ ץעמע זיא עירק 8 ףיוא רָאי ןביז --

 סיירג ןיא ,עירק יד טָאה ,ןעגניליווצ עקידמינּפנײיא ןענעז געט ןוא טכענ ּווװ

 ,טעקסעילּפעג ךיז ,טָאמש רעלעטימ ַא ןוֿפ

 ,ןטכענ ןַײד זיא ןגרָאמ ןַײד .זיא יז ּוװ ָאד טינ םייה ןַײד זיא קידנעטשַאב

 עשירעב יד רעביא ךיז טיירד ןבעל סנשטנעמ ַא ןיא לָאמ ןייא זיולב ןוא

 ,טַײצ

 ןוז יד טָאה לזדנעּפ ןקידנעלב ַא טימ טפַײװװעגסױא !ןעמולח טינ טסנָאק

 .ןיילא וד יוװ ,ןברַאֿפ ןָא זיא רָאװ ןַײד ןוא ,םולח ןַײד

 .םינ ןעעז ןוא ןקוק סָאװ ,ןעלסַײװ זיולב ןענעז ןגיוא ענַײד

 -םעה ןעַײּפשסױרַא ןוא ,ןעגנילשנַײא ךיד לָאז עקָאֿפ א ןדַײס ? ןֿפױלטנַא
 ,ןריביס עלַא רעביא ,טעה

 8 ןוֿפ לקסומ ןכעלבעל ַא ?שײלֿפנשטנעמ ענלמרימ טכוזרַאֿפ וטסָאה

 ?רֿבח ןטיוט
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 ףיוא זיא יז ךיוא רָאנ ,תענושמ רעשיטענגַאמ ןוֿפ ןדאילס ענערַארֿפרַאֿפ

 .ענעגנאפעג א עירק רעד

 ןעגנעה טבַײלב סָאװ ,םעטָא ןטצעל ןַײז רעביא טזָאל שטנעמ ַא זַא ןוא

 א רעביא ביוט ענעטנעמיד-קיכיור ַא יו ,ןוז רעקינוזמוא ןוא עַירק ןשיווצ
 ץעבילג ַא ןיא רֿבק א םיא םירֿבח ענַײז טעסיוא ןקַאה -- עלעיוא ןכַָארבעצ
 ןוא ,טערבזַײא ןַא טימ וצ םיא ןקעד ,קינייװעניא ןַײרַא םיא ןגייל ,זַײא
 ןיהּוװ ןוא .ןרעסַאװ יד רעביא גַאֿפַאקרַאפ םענעלָאטשירק םעד קעוװַא ןזָאל
 -רַאֿפ .ןגַאֿפָאקרַאס ענעלָאטשירק ךיד ןטײלגַאב -- טרעדנַאװ עירק יד
 ,לכיימש ןקיזַײא ןא טימ ןוא טכַאנ ןוא גָאט ןוז יד קינייװעניא זיא ןסָאלש

 רעביא סנּפָאקוצ קיביא יז טגנעה ,ּפערק טימ ענעגנַאהַאב ַא ערטסויל ַא יו

 .םירֿפח ענַײד ןוֿפ רעמינּפ עקיבייא יד

 א רעביא סקניֿפס ַא יו ,ןביוא ךיז טצעז עקָאֿפ עקיצנַאלג ַא :טֿפערט'ס
 רעקידנגָאנ רעבלעז רעד טימ אנקמ וטסיב ןדייב ןוא ,ןורָא ןקידנעמיווש

 .האניק

 ךיז םערוטשיינש רעדליוו ַא טָאה ,רָאי ןטעביז םענוֿפ דנע םַײב ,טָא ןוא
 ןוא םערָאװ ןדנילב ַא יו ןוז יד ןטַארטעצ ;עִירק רעד רעביא טצנַאמעצ
 .םָאביד ןלעטש וצ ךיז םי םעד ןעגנוווצעג

 ןַײמ :טלַאטשענ א ןזיװַאב ךיז טָאה ,םערוטשיינש ןיא ,טלָאמעד ןוא

 : ןּפיל ענַײמ וצ טנענעג עמַאמ יד טָאה ןַײוװו טימ רעכעב ַא ןוא .עמַאמ

 ! ןבעל ןוֿפ ןַײװ רעד זיא'ס ,קנירט ,רענַײמ ןוז --

 בָאה ,ןעקנורטעג ןַײוװ םעד ןוא רעטרעוו עשידִיי עריא ןעמונרַאֿפ םיוק ןוא
 ,עירק רעד ףיוא דנַאנַאב רימ טימ זיא טָאג זַא ,טליֿפרעד ךיא
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 !ןעמולח רעדיוו ןיוש ןָאק ךיא ,עמַאמ ,ןֿפורעג ךיא בָאה ,עמַאמ --

 ןרעביא ,טַײװ ץעגרע ןוא ,טלַאטשעג ריא טלווירדעצ טָאה יינש רעד רָאנ

 ןבעל זיא טרָא סעמאמ רעד ףיוא ןוא .עלײשטַאֿפ ריא טרעטַאלֿפעג טָאה ,םי

 רעטכָאט ַא .אנעל עקיבלעז יד ,ָאי !אנעל :עטייווצ א ןענַאטשעג רימ

 ןטַאט ריא וצ םענערָארֿפרַאֿפ א ךימ טכַארבעג .םַאטש ןקיטרָאד ַא ןוֿפ

 .ןּפיל עקידֿפושיּכ עריא םימ בַײל ןַײמ טמעראוװרעד ןוא טלעצענזַײא ןיא

 ךימ טָאה ,סָאמיקסע ןא ,רעשיֿפ רעטלַא ןַא ,עקיביײַאדײַא ,עטַאט ריא

 ךימ טָאה ןעקנוזרַאֿפ -- טכַאדעג ןבָאה רעטיח יד לַײװ ןוא .ןטלַאהַאבסיױא

 ךימ טניהריּפש יד ןזָאלעגַײרֿפ טינ רעמעּפש ייז ןבָאה ,םערוטש רעד םי ןיא

 .ןכוז וצ

 ךיוא ןוא ,ןגיובעג ךיז רימ רעביא טייקסטוג רעשימַאמ טימ טָאה אנעל ןוא
 .ןעמוקַאב ביל ךימ טָאה ,סָאמיקסע רעטלַא רעד ,עמַאט ריא

 ;ןגָאז וצ ױזַא טדערעג םיא וצ בָאה ךיא ןוא םישדח רָאּפ ַא קעווא ןענעז

 ןַײד םימ ןעמאזוצ ,ןֿפױלטנַא ןענַאד ןוֿפ רימ ףלעה ,שטנעמ רעטוג --
 ! רעטכָאט

 ,ןענוסקַאמ ןוֿפ לייא ןטימ קַאיַאק א טּפעלקעגסױא טָאה עקיב-יַאדייא ןוא
 ץעמייהעג ךרוד טריֿפעג זדנוא רע טָאה גנַאל ןתעל-תעמ ןוא ,שיֿפ ענױזַא
 ,םידזַײא ןרעביא ןגעוו עקיזדלעֿפנשיװצ

 סָאד ןוא ,"אירטַאּפ" רעד ףיוא בַײװ ןַײמ טימ ןעמַאזוצ ךיא ןיב םָא ןוא
 ,הנּתמ יד זיא --- ךיוב סָאנעל ןיא דניק

 טלקַאשעגוצ ןוא ןגיוא עקנילָאמש טימ טלכיימשעג טָאה עקיביײַאדייֵא ןוֿפ רעטכָאט יד ןוא

 ..ןשיק ַא טימ טנעלעגרעטנוא םיא טָאה הנֿבל יד סָאװ ,ּפָאק ןטימ
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 :תימלוש

 טָאה סנקור יד רעביא ,רעטנענ טעילוטעגוצ ךיז עלַא ןבָאה ,טקידנערַאֿפ טָאה ַאקול זַא

 "געלמערד ַא יװ ,תימלוש ןוא ,עלרק רעד ןוֿפ רעסעמ רעקידמעטָא רעד גנילק ןַײז ןֿפילשעג

 שוק ַא יז ןוא זדלַאהיײנַאילידָאמ םענרעבליז ַא ןַאנעל וצ ןגיוצעגסיוא טָאה ,ןַאװש רעקיד

 ,ןרעטש ןיא ןָאטעג

 ךיז ייז טימ ןעָארק ןוא םנטָאש ןעמוק ןלָאז !רָאה עצרַאװש ענַײמ טעז ---
 יד ןוא .ןעניֿפעג טינ ייז ןיא ןעמ ןָאק למעדעֿפ ָארג ןייא ןייק ! ןכַײלגרַאֿפ
 ,ןגַײװצ עטיײנשַאב יו ,סַײװ --- ןיינ ,ָארג ןעוועג ןענעז רָאה עבלעז

 ענירג" יד ָאטעג ןיא ןליּפש םַײב ,םעצולפ ןרָאװעג ייז ןענעז ָארג ןוא

 ..."רעדלעֿפ

 ןיא ןלַאֿפעג ןליּפש ןטימ ןיא זיא קילב ןַײמ ןעוו ,טלָאמעד טריסַאּפ טָאה'ס

 ,ןסקיב --- ןלומטש יד ףיוא ןסעזעג ןענעז ןשטנעמ טָאטשנַא ןוא ,לַָאז

 ןוא ,ענעצס רעד ףיוא רָאיטקַא ןַא עירעטסימ עָארג יד טָאה טקרעמַאב

 ,גנאלש 8 ןעזרעד םַײב יו טרעווילגרַאֿפ ןרָאװעג ןענעז ןעלקסומ ענַײז

 ןֿפױא טכַארבעג ייז ןוא ןעױרֿפ עלַא ןעמונעגמורַא ןבָאה ןסקיב יד ןוא

 ,זיולק רעטלַא רעד ןיא ,ףיוהלוש

 טייהרעקידעבעל דלַאב זדנוא טעוו ןעמ ,ןיילַא ךיז ךַאנ שידק ןגָאז רימָאל --
 !ןענערברַאֿפ

 ךיז עטשרע יד ןוא ,ױרֿפ ערעמלע ןא ןֿפורעגסױא טָאה רעטרעוו יד םָא
 ףיוא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיתילמ יד ןוֿפ םענייא ןיא טלקיװעגנַײא
 .םיּתב-ילעב ערעייז ןוֿפ ןטיוה ענעזעוועג יד יו ,דרע רעד

 שידק טגָאזעג ןוא םיתילמ ןיא טליהעגנַײא רעבַײוװ עלַא ךיז ןבָאה דלַאב ןוא

 ,ױרֿפ רערעטלע רעד ןוֿפ םיקוסּפ עקידרעמָאי יד טיול סנבעל ענעגייא יד ךָאנ
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 ,רָאה עסַײװ ענַײמ ןרָאװעג ץראווש קירוצ ןענעז שידק םעד טָא ַײב ןוא
 ...טנָאקעג םינ ןיוש ייז ןבָאה רעסַײוו ןרעוו לַײװ

 :יקצילַאג

 טלגיזרַאֿפ טנַאה ןַײז טימ טָאה יקצילַאג .,ןלייצרעד ריא טקַאהעגרעביא תימלוש טָאה ָאד ןוא

 ,םינּפ ןַײז ףיוא טקוקעג ףרַאש רָאנ ,ןעמונעגקעװַא טינ יז טָאה רעגניֿפ ענַײז .ןּפיל עריא

 טריֿפעגסױא טָאה'מ רעכלעוו רעטנוא ,טנַאװ ענרענייטש ַא יו טרעכײררַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ

 ,עיצוקעזקע ןַא

 סַײװ רעדיוו ןענָאק רָאה יד .ןלייצרעד ץלַא טינ רימָאל ,אווטסנַאּפ ןעשַארּפ --

 טנניז ָאט ?ָאי ,עסירטקא ןֿא ךָאד טנעז ריא ,תימלוש .ןרעוו ץראווש ןוא

 !לארׂשי-ץרא ןייק ךָאד ןרָאֿפ רימ ,קידעבעל ןַײז לָאז .לדיל שימייח ַא סעּפע

 -- -- עקַײלַאלַאב רעד טָא ףיוא ןליּפשוצ לעוװ ךיא

 טעיליסעגנָא ,ןזליג ענרעּפוק לטניב ַא ענעשעק ןוֿפ ןגױצעגסױרַא טָאה יקצילַאג רָאיַאמ ןוא
 : קירוצ ןוא ןיהַא טרעּפמילקעג ייז טימ ןוא ,לרינש ַא ףיוא

 ןיא טקַיורַאב ךיא כָאה םידש ליֿפ ױזַא .סקיב ןַײמ ןוֿפ ןזליג יד ןענעז סָאד --
 ...דנַאטשֿפױא רעוועשראוװ
 05 ===, === םססאווטאאשאא ||. טאמעס === סספואהאפש === אנא.( = אהשטטשאש === טאואפאאאאא === אאנסואגאא=מ-
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 ףלע

 ? ןטרָאד א םי ןיא טמוק יוװ ? רימ ןענעז ּווװ

 עיניל ריא ףיש יד טָאה קיטנעק ןטיבעג

 ,ןטרָאּפ עקידרעַײֿפ ןוא עקיזַײא וצ

 -- -- -- עינידראס ,עקיסרָאק ַײב ןַײז וצ טָאטשנַא

 ןעניבור טימ טעמרָאק ןעמיוק ַא :עז ןוא

 עקַאסַאק דנעלב א טיג'ס .רעלַײמ עטמירקעצ

 .ןעניגַאב ןקישַא ןוֿפ גיוא ענדָאמ 8

 ? ץקָאֿפ 8 טנָאזירָאה םַײײב טינ ךיז טזַײװַאב

 ? רעדליש ןוא לָאמ ךיא סָאװ גנוטכַאד ןייק טינ זיא

 ! רעדליב ןוא ןעגנועז יד םייהַא קירוצ ןרעדנַאװ סָאד ---

 ףלעווצ

 .ןעמיורט ןוֿפ גנונעקיײלרַאֿפיא זיא גָאט רעד

 .תולינמ עקיטולב ןקעמ ןיא טלַאה רע

 .ןעמיוק א זיא ןעמיוק 8 .םי זיא םי 8

 ,סעליה ענַײז ןוֿפ טסַײגנשטנעמ םעד טליהטנַא

 .עילֿאװכ ןייק רעמ טינ זיא עילַאװכ עטיוט ַא

 .רעטיוט ןייק טינ ןוליֿפַא -- שטנעמ רעטיוט ַא

 עילַאטיא ןוֿפ ןרוטנַאק -- -- -- שינעדנעלב זיא'ס

 .רעטיול ןוא זָאר זיא םי רעד .ןענעגעזעג

 קיטסַאטנַאֿפ יד .גנוריובעג-טכיל יד ביל בָאה'כ

 .קיטסַאבמָאב ןָא רעבָא .עלאער ,עטעקַאנ סָאד לַא ןוֿפ
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 ןצַײרד

 םערַאוװ-קיטסורב ןוא .לדנקלָאװ א --- טשרע וצ

 .ענעריס 8 ןגעקטנַא םיא ךיז טזַײװַאב

 -- םרַאש טימ לוֿפ ,ןעמיוש עצרַאוװש ןוֿפ ,דלַאב ןוא

 .ענעצס א ףיוא יו ,טעלַאב רענעדלָאג ַא

 ןסָאלֿפעצ .סנירעצנעט-רעסאוװ ןצנַאט סָאד

 .םירוסי עכעלקילג-ילג-ילג ןיא .רָאה יד

 : ןסָארטַאמ קירמש ףיוא ךיז ןעִיצ קיגנַאלש ןוא

 ! םערוטש ַא ןַײז טעוו'ס .ןָאדײסַאּפ טרעביוצ סָאד

 ,לּפָאנ םעד זיב זיא דרָאב ןַײז .םי ןיא טיימש רע

 ,לּפָאג םענעטנעמיד ןַײז ףיוא לדײמרעסַאוו ַא טּפַאכ ןוא

 ןצרעֿפ

 ,םועסידָא םיא טֿפור ןעמ ,ןאטיּפאק רעד

 .עטענרָאל ןַײז טימ רערעביוצ םעד טּפַאמַאב

 .תועד ןבָאה עדייב ןוא .ךיז ןענעק ייז

 .עטערק וצ ףישרעטסַײנ יד טָאה טעשזדנַאלברַאֿפ

 -- רעטלוש ןֿפױא עטבילעג ןַײז םיא טגנעה'ס ןוא

 .עטוג טשימייחעגוצ א ןירעגימ ַא

 -- רעטלומ ַא יו ןעדיוה ךיז ףיש יד געמ ןוא

 .עטויַאק 8 ןיא ביל טָאה ןירעגיט יד

 ,לגעז א טלַאֿפ רענלעז ַא יוװ ןוא .ץילב ַא

 ,לגענ יד ןַאטיּפַאק ןוֿפ סיױרַא טזָאל עטבילעג יד ןוא
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 ןצֿפוֿפ

 ןעגניזאב סרעטעמַאסקעה ענרָאמרַאמ טימ

 גינעק רעייז .רעטיוועג םעד סעילַאװכ יד

 ...ןעגנילש וצ "ַאירטַאּפ" יד ןיוש טקיליװַאב

 .קינעּפשרעדיװ גינעק םעד יז זיא לַײװרעד

 ? רעסַאּפש ןימ אזא ָאד זיא .טנערב ןרָאצ ןַײז

 .עלאקס 8א םי ןטימ ןוֿפ בייח ַא טינ רע

 .רעסַאװ ןיא טמיווש עקלַאיל ַא .ךָארבנקלָאװ ַא

 ץלַא ןוֿפ יצרעטנוא רעטצעל רעד סָאד זיא

 ! ןדַיימ טינ טיוט םעד ןָאק ןעמ ,ןיינ ? תונויסנ

 ...? ןדַײס .ןעמי יד ףיוא רע טניֿפעג -- דרע רעד ףיוא ןזָאלעג

 ןצכעז

 .עניוב א ןוֿפ הארמ יד טָאה םערוטש רעד

 ,קיווו-טינ-ווו טרעמיש ףלח-ןצילב ַא

 ,הנוי יו רעקידניז ךיא ןיב אמתסמ : ינושרג

 .קַיור ןרעוו טעוו -- םי ןיא ךימ טרעדיַײלש ָאט

 ,רימ ןָא ןדִיי טימ ןַײז טעוװ דנַאלנדִיי סָאד

 .סחוימ ןייק טינ זיא רענערב-םיתמ א

 .רימ ןָאילאדעמ רעד זיולב זיא דָאש א ,דָאש א

 ! תוחור יד לֵא וצ ןַאטיּפַאק רעד ןייג לָאז : ַאקול

 -,עצייל א םיא ןעמ ןַאק ןעיורטעג ? ףיש ַא

 ! הצע ןא ןַאטעג ךיז טלָאװ סָאמיקסע רעד עקיבײַאדייַא
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 : עלטַאמ

 : תימלוש

 : םיטש ַא

 : יקצילַאג

 : ַאנעל

 : ַאקול

 ; ַאנעל

 : יקצילַאג

 ןצעביז

 ,ןבלַאװש יד םעוװעטַארעג טינ .רימ טמוק סע

 .רעצנַאג ַא רימ רַאֿפ ךיוא זיא געוו רעבלאה ַא

 ! יודיוו טנָאז

 ,ןבלַאה ןייק ביל טינ בָאה ךיא ,ןיינ

 .רעצנַאּפ ַא זיא עביל ןוא ,ךַײא רָאנ ביל בָאה

 םערוטש רעד רָאג זיא ,טינ תועט ןייק בָאה'כ בוא

 .ןבענרעד זיא טייקלימש ןוא ,רימ ןיא דניצַא

 ? םירוביד עשרעדניק ענַײד ןעניימ סָאװ

 .ןבעל א ,לרעסיוטש א ,ױזַא ,ױזַא

 ןבלַאז םיא טעוו ןגער-ןוא-ץילב .רימ טלעֿפעג'ס

 ! ןבלַאה ןייק ביל טינ בָאה ךיא ! געוו רעצנַאג 8 .דלעה א ןַײז וצ

 ןצכַא
 רעביוצ םעד ןָאמעגּפָא טָאה ןייוועגדניק ַא

 עקנילֿפ ,עשירעגיז .גינעק-םערוטש ןוֿפ

 ...רעביוש ןַײז טעלגרַאֿפ רע : ןכַאל ןסָארטַאמ

 .עקניס יוװ יולב זיא םי רעקידנעּפַאפ רעד

 : םימד יד ןַײא ןלַאֿפ גינעק-םערוטש םעד

 !ןעלמעק עדנַאלב -- םנקלָאװ יד ףיוא ןֿפױלטנַא ---

 .םימׂשב עטוג ןטיײרּפש ןוא .טינ ןעמענ ייז

 .ןעלמערד ןעלגעז עדימ .הוולש עטַײנַאב

 ענילָאדנַאמ ַא טּפַײנק םיױבטסַאמ ןֿפױא ןוא

 .עניד-עניד ,לדיימ עניד ,יוא :סָארטַאמ רעטעקַאנ ַא
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 ןצנַײנ

 רעדנוזַאב טיימש עלטמַאמ עטעלָאיֿפ יד

 ,ֿברע ץעמע זיא -- :םי ןיא רערט ַא טזָאל ןוא

 ,רעדנּווװ א ןעשענ טעוװ הנקז ַא טימ זַא

 ? ורק ןַײמ דנַאל םעניא ךיא לעוװ ןעניֿפעג

 ,לֿפרעד יצ טָאטש ַארַאס ןיא טינ ךָאד סייוו ךיא

 ןעמוהת ןיא רָאג יצ ,גרעב עקידהמיא ןיא

 ...לֿפרעוװ ןֿפרַאװ ןדַײײס .ןכוז םיא לָאז ךיא

 ? ןעמָאנ ןַײז שטָאכ ריא טסייוו יצ ,ישעבַאב ,ָא --

 לחר עמַאמ וצ ןייג לעוװ ךיא ?ןעמַאנ םעד ---

 .לוכיֿבּכ םיא טֿפור ןעמ .טניווװ רע ּוװ ןגערֿפ יז לעװ ןוא

 + קיצנַאװצ

 .רעקנַא רעד םי ןיא ןיוש ןזָאלעגּפָארַא

 .ךעלביטש ץסַײװ ? םולח ַא ַאנד ַא טָאה יצ

 ,רעקנַאלב קינוז ַא דמאז ַא ןוא .עמלָאּפ א

 .ךעלביל טרָאד ןרעטַאלּפ ןכיוט יו טנעה ןוא

 ,רעמע ןַא טימ ןגעקטנַא טּפױל ץעמע ןוא

 .ןשָאלעג -- רע ןוא ,םי רעד טלָאװ ןענערב יו

 .רעמ ןעז טינ ןָאק ךיא ,ןיינ .טלקנוט'ס !רעדורב ןַײמ

 .ןושל ןַײמ זיא רעפעלש ןביז ףיוא טקַאהרַאֿפ

 ,המח-יוקיל א ךיוא םיא טעוו ןלַאֿפַאב

 -- -- -- עמַאמ יד טבעל סע יצ ,ןגַײװש ןבָאה ארומ טעוװ רע ןוא
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 ןעילב סערבַאס יד

 סנייא

 ךיא ןיווו ַאד .קערבא-ךייש ַײב זיוה ַא .טכַאנ זיא'ס

 .רעטסטנענ שימייח ןוא טולב ןנייא .רעדורב םַײב

 ...ךיא ןױלַאב שַא ןֿפױה ַא טימ ֿבוט-םוי ןַײז

 רעטצנעֿפ ןכרוד רעמיצ ןיא טמוק שחלב

 הנּתמ ַא רימ טגנערב רע .םױבננַײֿפ ַא

 .ןמיס רעטוג ַא ,עי .געווכלימ ןסיז א

 !ונייחהש -- םױבנגַײֿפ ,רעדורב ,ונייחהש ---

 .ןעמיח ַא ,דיל א טרעוו זיא םיוב ןימ ַאזַא

 ,םייחה-ץע רעד זיא סָאד ?םױבננַײֿפ א

 ,םעַײנ 8 רוד-ןדִיי ןקידעבעל ַא טימ טרעטעלבַאב

 ייווצ

 ,רמוח ןוֿפ ןַאטענסיױא ןוא ,גַײװצעג ןַײז ךרוד

 ןדַײנש ךיז טמענ ךעלטַײד סבעווניּפש-רעטיצ ךרוד

 -- רמוש ַא ןוֿפ לָאמקנעד רעד גרַאב ןוֿפ סוֿפ םַײב

 .ןדַײז רעדנַאסקעלַא ןטיוט ןוֿפ טַײרעג'ס

 טנרעל ןוא ןָא רימ טזַײוװ סָאד) םיא רעביא ןוא

 ,והוּת ןכעלרעבליז םעניא ,(רעדורב ןַײמ

 טנרעטשַאב טרעוו ,למרּכ רעד ךיז טקידנע'ס ּווװו

 ,ןהילא ןוֿפ לייה יד רעקיטכיל ץלַא

 ,ןלַאש ןוא ףיונוצ ךיז ןענייוו ןלַאקַאש

 ,ןלַאקַאש ןוֿפ רעמַאיעג'ס טכַאמעגכָאנ רעדניק ןטלָאוװ'ס יו
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 ילרד

 ,עמײהעג-טלַא ןַא טֿפול יד זיא ָאד .לייה יד

 .ןטכַײטעגסיױא ןַא ךַײט ַא ןוֿפ לוגליג ַא

 .המדרּת ַא ךימ טלַאֿפַאב'ס .לרעַײֿפ א...

 ןטכַײל ןגעקטנַא .יינש ןיא גיל'כ ןטָאשרַאֿפ

 -- .קילייצמוא ,ךעלרעַײֿפ-גניליוװצ עדרָאה א

 אמּתסמ ךיז ןלעוו ייז .ףלעוו םירֿבח

 .קלח ןדעי ןַײמ טימ ךעלשטנעמ ןליימטעצ

 ,המשנ ןַײמ ןזָאל רימ ייז ןלעוו רָאנ

 ? רעדיילק עטקילֿפעצ ןוֿפ ןטיוצ יד זיולב יצ

 : רדנ ַא םומש ךיז ביג ,הליֿפּת ַא וט ןוא יינש ןיא גיל ךיא

 ריֿפ

 ,תויח יד ןוֿפ ןצישַאב ךימ טסעוו וד ביוא

 רעדיל עסיורג טימ ריד ךיא לעוװ ןלָאצַאב

 ,תיבה-רה ןטבלַאזעג םַײב ,למרּכ םַײב

 .רעדיוו א יו ןעגנירּפש טעוװ ןייטש רעדעי זַא

 הזעה רעשירעטכיד טימ וט ךיא םיוק ןוא

 ןקז ַא טשרע -- קידנע ךיא ןוא ,רדנ םעד

 עזָאירעב ַא ןוֿפ דלַאב ךיז טליישעגסיוא טָאה

 .ןקָאל וצ ףיוא ייז רעה ךיא .ףלעוו יד טמיוצ ןוא

 ,רדנ םעד ןַײז םייקמ ידּכ ,דניצַא

 ...רעדייל ,ןקז רעד ָאטינ .לייה ןַײז ןיא ךיא ןיב ןעמוקעג
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 ףניֿפ
 ? גנוטסעמ ןָא דרע עסיורג עניילק יד סָאד זיא
 ? רודיס ןיא ןַײרַא טייג סָאװ ,דרע יד סָאד זיא

 ,גנוטסעֿפ ןַײז טיובעג טָאה רעֿפעשַאב רעד וו
 ?רעדיוו ןעיוב וצ טנַאלּפ ןוא יז טרעטילּפשעצ
 ,ןסנַארט ןוא ןעגנועז ןוֿפ דרע יד סָאד זיא
 עלַײװרעד ?לַאער טינ זיא טיומ רעד ךיוא ווו
 ,ןסנַאוינ עקילַאמנייא ןרוּכישרַאֿפ
 -- -- -- הלאש א ךָאנ הלאש ַא טנַאמ ץעגרע ןוא

 ,רענייטש ןוֿפ ןַײװ ןעיורג ,ןדליוו םעד קנירמ ךיא
 .רענייצ עריא טימ טנעזעג שינרעטצניֿפ ןַײמ געז א טלָאוװ'ס יו

 סקעז

 ,לדָאנ ַא יו טלצנילב ןושיק לחנ רעד

 .עּפאילק ןַײד ןיא לכַײט'ס ןָאטנַײרַא טסנעק וד

 לודג דוֿבּכב רע זיא ןנעוו טסעד ןוֿפ

 עּפַאמ א ףיוא יו .ךנּת ןיא ֿבשוּת ַא

 טֿפַאשדנַאל יד זיא סע .דנַאל סָאד טיײרּפשעגסיױא זיא

 .םוטיּפ ַא ןוז יד טָאה'ס .עקידֿבלול א

 .טֿפַאשטנַאק ןסילש הֿפיח טימ דניצַא ייג ךיא

 .םעטיר ןטנַאקַאבמוא ןוֿפ ץלַאז םעד ביל בָאהיכ

 .רעדנוזַאב --- םיא ןגעוו .ירימז ךימ טיילגנַאב'ס

 ,רעדנווו ןייק טינ ָאד זיא רעדנווו סָאװ ,רָאנ רימ זיא רעדנווו א
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 ןביז

 ,לסעק רעטילגעגנָא .הֿפיח זיא טָא ןוא

 ןכילגעג זיא'ס ןוא .קעד ריא זיא לָאטש-םי רעד

 ,לסעג ןוא סַאג עװַאל רעקידנעּפישז וצ

 .ןוכיּתח-םי םוצ גנורּפש םעניא טרעווילגרַאֿפ

 .סעקסאק ןיא רעדנעלגנע .גנומיוצרַאֿפ-טָארד ַא

 ,ןעױרֿפ עטנױרבענּפָא .ןדִיי .רעבַארַא

 סעקסַאמ עצראווש טימ ןוא .סעקטיל יד טזױלבטנַא

 .ןעיָאבוַאק יו ןנָאי סעקינלצא ייווצ

 .עבַאטש ַא טלַאֿפ סע .ךיור ַא !םוב --- םעצולּפ ןוא

 .אבה-ךורב רענייש .םיכלמהיֿבוחר ףיוא עכמַאב א

 טכַא

 .ענַיַארקוא ןוֿפ טמַאטש ירימז רֿפח ןַײמ

 םננעוו רעטנוא רָאנ ,דנַאל ןיא רָאי רענעצ ןיוש

 הניכש יד םיא ףיוא טור סע .ןיילַא ךיז וצ

 םנגער ןוֿפ טֿפַאשנגיײא יד ןרעדליש םַײב

 ןגייוװש רעמייב יד זַא .רעמייב עגיה ןוא

 -- עעדיא ןַײמ זיא טָא" : ירימז ןדייר זומ

 ,ןגַײֿפ עסיז ןוֿפ ײטרַאּפ רעד וצ רעהעג

 ."העד ַא ריד ןגָאז לָאז םיוב א זיולב ןוא

 ;לקַאװ ןייק טינ ךיז טיג ירימז רֿכח ןַײמ
 .לקַאטקעּפפ רעכעלטנייוועג א .שודיח ןייק טינ ?עבמַאב ַא --
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 ןַײנ

 ןּפיה וצ טמוק ןוא .ביל רע טָאה ןעלזייא ךיוא

 : ןלָאמ ןיוש םיא ירימז טמענ ,עלעזייא ןַא

 ,ןּפיל ענַײד ןענעז גניליווצ-ןזיור א" --

 .ןלָאיֿפיײֿפ ייווצ --- ןרעיוא ענַײד ןוא

 טעמַאס ןיא שטַאּפ ןטרַאצ ַא ךיוא רע טיג ןוא

 .רעגנירג לּפָאט םיא טרעוו ,קלח-רעטניה ןוֿפ

 ,טעמֿאילּפעצ ,םייהַא טימ טמענ עלעזייא סָאד

 ,רעגניֿפ סירימז ןוֿפ עמעראװ ןעלגיז יד

 : הליֿפּת א ,ךיז ךיא ןָאמרעד ,םַאשז סיסנַארֿפ טָאה'ס)

 .("עליטש יד ךעלעזייא יד טימ ןדע-נ ןיא ןעמוק ליוו'כ"

 ןעצ

 ןייעמ זיא רעֿפױקרַאֿפ-טַאלב ַא .קסָאיק ַא

 ,םינוק יד םיא ןענָאק'ס .ארמג טַאלב ןיא

 .ןעַײקעצ םיא ןזָאל ייז .עקנילָאוװוַאּפ

 .םינומש-ןב ַא -- ןזיוהײקַאכ עצרוק ןיא

 ,ןרעמש ןוא זָאנ תועבטמ טימ ןעגנַאהַאב

 ,רעגָאמ ,טעקַאנ גנילגיוז ַא ּפָאק ןֿפױא ןוא

 ,ןרעבעג וצ ךיז טבַיילק סָאװ ,ךיוב ַא טימ ןוא

 ,רנה ןוֿפ לקינייא ןא ךיא ןגעגַאב

 ןדליגטנַא ןיײלַא ךיז ןוא .טײגרַאֿפ ןוז יד

 .ןדליש עקידנענָאמ שיערבעה יד ,ןביוש ,ןענַאקלַאב
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 ףלע

 ? ןרילָאק יד ןענעז ווו" : טגָאז ירימז ןוא

 .הירב ַא טסיב וד ביוא ,ייז ןיֿפעג ונַא
 ,ןריטנעירָא ךיז ףרַאד ןעמ .טנעירָא :קנעדעג

 .עירעטסימ יד ןעגנילשרַאֿפ ךיד טעוו טינַא
 םיא ביג ָאט ,רעצוּפכיש ַא זיא טָא --- דניצַא
 ןטעברַאֿפ טסיב וד .ךיש יד ןַאט רעמיש ַא
 ,םיא ביגרַאֿפ טייקרעמיב ןַײז .גַײװצ דלָאנרַא וצ

 " .,ןטעָאּפ ,ךע .טנלע ןוֿפ זַײרּפ ַא טרעוו זיא
 ,קיטיינ טינ : םוֿפ ןַײמ טבַײלב רעקידנעגנעה ַא
 ! קיטייװ ןקידָאמענ ןיא ביומטש םעד טקנעבעגסיוא ךָאד בָאה ךיא

 ףלעווצ

 ןלירב עצרַאוװש ןיא ןאמ רעקידלקַאװ ַא

 .עשינ רעקידמעדיוב א ןוֿפ ךיז טזַײװַאב

 .ןליוו רעטוג א .טנַאה עקידלגרָאג ַא

 ."ץשירג טנַאשזרעס" ןבירשעג טָאה סָאװ טנַאה יד

 ,ןלָאידַאלג טימ עזַאוװו ַא --- שיט ןֿפױא ןוא

 .עזַאװ רעד ןוֿפ ןרערט ענַײז ןעקנירט ייז

 ,ןלָאבמיס עקידנווו ,עכעלרעּפמַײשַאב

 .הזה-םלוע ןצנַאג םעד ןוֿפ לּכה-ךס

 -- ךעלטעג זיא טסנוק יד זַא ,םיא טסיירטמ ענייא רָאנ

 .ךעלטעּפרַאקש ץעקניסַײװ יד ןיא ,ןידנַײרֿפ ןַײז ,ץאק עצראווש יד

41 



 יי ןצַײרד

 ,שינָאמרַאה-טינ ָאד בעל ךיא" :טנָאז רעטסַײמ רעד

 .עטעג ןוֿפ ךַארּפש יד ,ךַארּפש ןַײמ זיא רעדיוורעד

 ,שינָאמעד וצ זיא ןוז יד .עז ךיא םיוק-םיוק

 עטץעלָאיֿפ-ַארטלוא -- ןלַארטמש עריא ןוא

 ,רענרעג ןיוש טכענ יד בָאה ךיא .נָאט ןצנַאג א

 .ןֿפַארישז יוװ ,עמוטש ,עכיוה ןעמוק ייז

 ,רענרעד יד וצ ןקעד סנטָאש עכייוו זַא

 .ןֿפַאש וצ טכַאנ עצנַאג א םענעגנַײא זיא

 ,רעסעב ליֿפ ןעוועג ָאד ןטלָאװ ןשטנעמ יד

 ."רעסעמ ןסייה ריא טימ ןטינשעצ ןוז יד טינ ייז טלָאוװ'ס ןעוו

 ןצרעֿפ

 ,לביב ןוֿפ דנַאל סָאד ביל ךיא ,דנַײרֿפ ןַײמ" --- ?דנַאל'ס ןוא --

 -- ?ענַאּפעצרַאמ קורדסיוא םעד יז ןסיוו רָאנ

 ,לביארַאֿפ ןָא סע גָאז ךיא .םיורט רענייש ַא
 .(ענאיּפ א ןָא רימ םזַײװ רע) .ַא ד זיא דנַאל ןַײמ
 קידנע ךיא םיא ןגעוו ןוא .ךַאב טרעיוה ָאד
 .ןדי-ֿבתּכ ןוא ןטָאנ ענַײז בָאה .ךוב ַא

 .קידנעטש ןגיוא עדנילב יד טימ ייז קנירמ ךיא

 ."ןדַאקירַאב ףיוא ןייג ןעמ ןָאק ןכַאב טימ
 ןלירב עצרַאװש יד סיוא םומ גַײװצ דלָאנרַא ןוא

 ...ןליּפש רע לָאז ,ןקעוו רע לָאז .ןכַאב רֿבק ןוֿפ טקעוו ןוא
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 ןצֿפוֿפ
 עיליוו ןיא ןעגנַאֿפעג לָאמ 8 בָאה ךיא

 .עדנעוו רעקידרעטיצ א ףיוא לשיֿפ ַא

 העיפנ א ןורּכז ןַײמ רעטציא טכַאמ

 :ץעדנעגעל ַא זיא ךַײט רעד ךיוא ּווװ ,ןיהַא

 ןבעל ןָא דלַאב ןיוש ןוא טלקעהעגכרוד ןעוו

 טלָאמעד ,ןביוא לשיֿפ סָאד טָאה טלּפַאצעג

 ןבענרעד לגיּפשּפָא רעד קידעבעל זיא

 .טלמעלֿפעצ קידרעבליז ,רעטַײװ ןעמגוושעג

 ? ןכילגעג טציא ךיא ןיב לשיֿפ ןכלעוו וצ

 .ןכיא עדייב ןענעז ןעגנַאֿפעג ןוא טלקעהעגנכרודַא

 ןצכעז

 ,עיסערגיד ןַײמ לחומ ַײז ,רענעייל ,ַא

 .ןֿפָארטס ענַײמ ןיא ןַײרַא טזומעג טַאה יז

 : איסהרֿפב ךיא גָאז --- ךעלשיֿפ יד קעווַא

 ! ןֿפָאלש וצ דָאש ַא ,םייה עשילרעטסיוא ןַא

 עלַא ןוֿפ רָאװ יד ָאד רעקידמולח זיא'ס

 : רעטסיירד ןגָאז רימ ביולרעד ,ןיינ .תומולח

 ,עלַאער ָאד ןעמ טליֿפ סנטכענ עטַײוו יד

 ,רעטסַײנ ןוֿפ רעמינּפ ןבָאה ןטנַײה יד

 : םירקיעה-רקיע .סנגרָאמ יד -- םוהת א

 .םערָאֿפ ַא ,בַײל ַא טכוז ןטַײצ עלַא רעביא עץיזעַאּפ
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 ןצעביז

 ןצלעמשעצ זומ יז :ןוז יד ךיז טָאה טעוועג

 .רעווילג םעד ,ןייבעג ןַײמ ןיא טייקיזַײא יד

 ןצלעּפ ןייק ןעמעראװרעד טינ ןלעוו'ס רָאנ

 רעֿביֿבָא-לּת ןסָאג ףיוא .טלעוו עטיוט ַא

 עדעי זיא'ס .ַײרעציוװש א .קידעבעל זיא

 .קָאמשניר ןיא טַאלבַארמסקע ןַא .טלַא ןיוש טונימ

 .עדער ַא טלַאה חישמ רענמית א

 -- קָאטשניב ןיא זָאלג-רעסערגרַאֿפ א ךרוד יוװ ןוא

 -- ענדָאמ יו .רעמינּפ ןוֿפ שינעיָאר ַא

 ,ענדָארג ,ענוװָאק ,ענליוו ןיא טנערברַאֿפ טָאה'מ סָאװ ,עקיבלעז יד

 ןצכַא

 רעדניוושעג ָאד ךיא זומ תמאח ןעמל

 : הדומ ךיז ןיב ,ןזרעֿפ יד ןרעפעברַאֿפ

 רעדניק ,ערה-ןיע ןייק ,ליֿפ ױזַא ןעז םַײב

 ?עדיוה ַא ץרַאה סָאד ןָאטעג טינ ךיז טָאה יצ

 ,רעסייח זיא ןוז רעד ןוֿפ סָאװ ,רערט ַא ןַארַאֿפ

 ,םענורב א ןיא יו ךיז ןיא טלַאֿפ סָאװ ,רערט ַא

 .רתסב טילג יז .עגילדָא ןא טרעוו'ס ןוא

 םינוגינ יד יז טקעװעגֿפױא ןבָאה סע

 .עוואװשז ,עקידרעֿפָאה רעדניק ,רעדניק ןוֿפ

 !עווַאל ַא טימ ןסיגרַאֿפ ןָאק סָאװ ,קילג ןוֿפ רערט ַא ןַארַאֿפ
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 ןצנַײנ

 -- לגירק :ןושל-עמַאמ ףיוא -- "ןקנק" עֿפַאק

 .ןעניב טימ יו רעלטסניק טימ טּפָארּפעגנָא זיא

 ,לנילֿפ רימ ביג" :עזומ רעד וצ טנווַאד ןעמ

 ."ןעניז ןוֿפ ּפָארַא טינ הלילח לָאז ךיא

 ,קַאינָאק ַא ךָאנ קַאינָאק ַא ןַײרַא טרעק ןעמ

 ,םעזולב עטציװשרַאֿפ יד ןוֿפ ךיור ַא טייג'ס ןוא

 ...קַאינָאמא קנַארטעג רעד ןזעוועג טלָאוו'ס יו

 -- םעזומ יד ערעטכינ ,עטלַאק ןביילב'ס רָאנ

 .ןעַײטס טינ טעוו לגילֿפ ןייק ןעמעלַא רַאֿפ

 .ןיימ אלו רוּכיש ןיב .ךיוא רוּכיש ןיב ןיילַא ךיא ןוא/

 קיצנַאװצ

 עטנאקַאב ןוֿפ תויולג-ץוביק רעניילק ַא

 ,ןינעיסעי טליּפש רענייא .ןעמזיא ,ןרינַאמ

 ,עטנַאד ַא ןטסקיצניװ םוצ זיא רעטייווצ ַא

 ןינעל יו עלעדרעב א טגָארט רעטירד ַא

 ,רעטָאֿפ ןַײז טלָאװ סע ךַײלג ,ענימ א טכַאמ ןוא

 ,עטיל רעד ןוֿפ רמז-ילּכ ַא יצ ןחדב ַא

 .רעטמָאמ רענשזַאוו ַא ,ןאכ-סיגנישזד א ןעוועג

 .עטילע רעד ןוֿפ -- ךיז וצ טגַײװש רעטרעֿפ ַא

 ןעמזיא ןגעוו וטסָאה יוװ ,ןָאזרעדָארב ,ָא)

 "! ןעמ זיא --.ןעמ זיא ,ןעמזיא ןייק ןוֿפ טינ טלַאה ךיא" :לָאמ ַא טנָאזעג
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 קיצנַאװצ ןוא ןייא

 ,שידיחי ,ןײלַא-ןייא ,לקניוו עמַאס ןוֿפ

 ,ןוויַאנ-קיטומטונ לכיימש ןטיירב םימ

 ,שידִיי ףיוא טביַײרש סָאװ ,טעָאּפ 8 ךימ טסירגַאב

 .ןוויּכב ךיוה רע טגָאז "ערַאװ ַא טכַאמ" ןוא

 ,ןעמָאנ רעד טסַאּפ םיא ןוא ,החמיׂש םיא טֿפור ןעמ

 ;ענירּפושמ ןַײז רעטכיד ןגנוי ַא טסַאּפ'ס יו

 ,ןמָא : ןגָאז םותי א לוש ןיא טסַאּפ'ס יו

 ,ענידנַײרֿפ ןַײז ןהחחמיׂש רַאֿפ טסַאּפ סע יוװ ןוא

 ,עקשַאבור א ךעלמילב טימ סיוא םיא םיינ סָאװ

 .הקשמ ןעקנירט וצ םיא טימ "ןקנק" ןיא ןעמוק דלאב טעוו ןוא

 קיצנַאװצ ןוא ייווצ

 ,רענלעק רעד ןיוש טלמירד'ס ןעוו ,טכַאנ רעבלַאה םוא

 ,םערָא ןַײז ףיוא רעמונ רעד טינ טלמירד'פס רָאנ

 ,רענלעז ַא :טליֿפ ןעמ ןוא ץעמע ךיז טזַײװַאב

 ,םערָאֿפינוא ןַא --- טיוה א ןיא ןריובעג

 טנגוי רעד ַײב גנילביל רעד זיא ןקז רעד" --

 .רעֿפעֿפ ןקעמש וצ טיג ,(החמיׂש רימ טױרטרַאֿפ)

 | ,טנגונַאב טינ רעבָא סע טלָאװ ןקז םעד

 -- רעֿפעש 8 ןעוועג טינ טלָאװ ןיילַא רע ןעוו

 ."ןקָאט ,ןֿפַײלשוצסױא ןעקנַאדעג ביל טָאה

 ."ןקז ןגנוי קידנעטש םעד טימ ךיז ןעקַאב" :טגָאז החמיש ןוא
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 קיצנַאװצ ןוא ַײרד

 ,ןגעלָאק טימ ןעגנַאהַאב ,ןַאמ רענטלַאטש רעד

 ,רעדעצ א ףיוא םערוטש ַא ןיא לנייֿפ יוו

 ןגעקטנַא טנַאהרעפקַאב ערעווש א סיוא םיצ

 .רדנ ןייק רעמ ןיוש ָאטינ -- קירד ןטימ ןוא

 ןטַײװ ןוֿפ ןַײרַא טּפַאלק סע .טרעוו רעליטש ןוא

 .הדע עקידעילַאװכ ַא -- שיורעג-םי רעד

 ןטייּפ ַא רַאֿפ ךיז לעטש ךיא" : טגָאז ןקז רעד

 עדייב ןענעז רימ .טריטולַאפ רע -- "! ױזַא

 לֿפיש ַא ףיוא ןרָאֿפעג טכַאנ עבלעז יד

 ...לֿפיו טינ קנעדעג ךיא -- טרעדורעגֿפױא רע טָאה תויׂשעמ ןוא

 קיצנַאװצ ןוא ריֿפ

 עיזַאקַא ןַא ןבָאה ךָאנ לעוװ ךיא ,ןַײז ןָאק
 קירעהעג ןרעדליש וצ דלעה ןוא דנַײרֿפ ןַײמ

 .עיזַאטנַאֿפ ןַײמ טעינַאמ רע .לָאמ ןטייווצ א

 .קירערט לזדנעּפ ןַײמ זיא'ס .ןברַאֿפ יד ךוז ךיא

 לדנייש םעד טָא ןוֿפ זיולב תורוש ייווצ --- לַײװרעד

 :טנגעגַאב םיא בָאה ךיא ןעוו ,טכַאנ רענעי ןיא

 ,לדנייטש ַא דנַאל רעזדנוא ןוֿפ רימ ןעגנערב טסנָאק" --

 ."טנגעג ןַײז טארוקַא ןנָאז ריד לעוו'כ ןוא

 ,רעדנירג רעד חמלּפ ןוֿפ ,קחצי זיא ױזַא

 .רעדניק עריא ךָאנ טקנעב סָאװ ,דרע עמַאמ טימ ןעוועג םיטניא
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 קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ

 ןשיווצ ָאד ןַײרַא טמוק ןעמ .זױה-קילַאיב ןיא

 ,עילאס א ןיא .רעמײבלדנַאמ עֿפָארטס ַא

 -- ןשיט עצרַאװש ,עגנַאל ןוא קנעב טימ טלעטשַאב

 .אילמּפ עשרעביירש ,עטלייוורעדסיוא יד

 לבקמ שירֿבח ןעמ זיא טנווָא טנַײה

 ,רענליוו רעד : םיא ןֿפור עלַא סָאװ ,טסַאג ַא

 .לבַאּפַאק טינ ןביילג זיא ןיילַא רע זיולב

 ,רענלימ ַא יו רעסַײװ ַא ,שאר-ֿבשוי רעד

 .קילַאש ַא ןיא טלקיװרַאֿפ ,ָאד ןיוש ךיוא זיא

 ,קילַאיב ןמחנ-םייח ןוֿפ טסַײג םעד ןעמעטָא וצ טוג זיא'ס

 קיצנַאװצ ןוא סקעז

 ,לגיצ יוװ קיד ןביוש יד ןַײז ןטלָאוװ'ס ןעוו

 .ןעמורב סָאידַאר םעד ךיוא ייז טלָאװ טלשירקעצ

 : לגיט ַא ןיא ךיז טצלעמש לארׂשי קלָאֿפ סָאד

 ...ןעמורט ...ָאנוא ...ןיוועב ...דנַאלפור ...ָאקימַארג --

 ...ןיסירֿפק ...רעדנעלגנע ...םילוע טימ ףיש ַא

 ...רעבַארַא ...דאוװ-לא-בַאב םעל ַײרעסיש ַא

 ! םיסינ ָאד ףרַאד ןעמ ,טָאג ןַײמ .קיזומצנַאט -- ןוא

 רעבַארַאסַאב א :סנ ַא טעשעג דלַאב ןוא

 ,ןַאמכיֿפ ֿבקעי זיא'ס ,עי .קַאװטיל ַא טסירגַאב

 .ןַאמ-ךיא ןַא ,ןַאמלדייא ןַא .זָארג ַא טעז -- ןוא קידמשוגמ
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 קיצנַאװצ ןוא ןביז

 ררושמ ,ריד וצ ,טָאטש-הטיחש ןוֿפ םוק ךיא --

 .ןשָאלרַאֿפ טרָאד זיא ןוז ןַײמ .טָאטש-הטיחש ןוֿפ

 ררוצ רעד טנַאקעג טינ טָאה ןקיליטרַאֿפ

 .ןושל ןַײמ --- בַײל ןָא טבעל סָאװ עקיצנייא סָאד

 רעטַײש ןוֿפ ךיז ןבָאה תוחרוּפ-תויתוא יד

 ןעמַאזוצ טנעה ענַײמ טימ ןָאטעג בייה ַא

 -- רעטַײװ ןעגניז וצ ָאד ןלַאֿפעגוצ ןוא

 .ןעמַאטש עטקַאהעגּפָא יד ןרעטנומרעד

 ,קיליימעצמוא עטיוט ענַײמ טימ ןיב ךיא

 .קילייה --- םילשורי יו זיא ביוטש רעסַײװ רעייז ןוא

 קיצנַאװצ ןוא טכַא

 : עגולק ריא ,דרע רעד וצ רעיוא ןַא וצ טגייל

 .עמָארנ ןצַאלַאּפ ןיא ןצנַאט רעדרעמ יד

 ,ענושמ זיא רעטיוט רעד זַא ,טינ טניימ ןוא

 ! המקנ טנָאמ ןוא דרע'רד ןיא םורַא טֿפױל רע

 ,ןרעחרעד טינ גנונַאמ ןַײז רימ ןלעוװ ןוא

 יז וו ,ארומ ךיא בָאה ,ןלַאֿפ טעװ קַאח ןַײז

 ןרערט עטיוט ןוֿפ ײמרַא ןֿא .ןלעוו טעוו

 -- -- -- יזוב-ןב ןעזעג טָאה'ס יוװ ,קידעבעל טרעוו

 ,ןגַײטש ןרערט עטיוט :ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ

 .ןגַיײװש טינ טייהרעמוטש עלַא רימָאל ,םירֿפח ,דניצַא
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 קיצנַאװצ ןוא ןַײנ

 ןיֿפד עיולב טרעטעלבעג טָאה ןסיורד רעד

 ,טלטניּפעג רימ רעביא תויתוא טימ לוֿפ ןוא

 -- -- -- ןֿפַאשַאב ייז רעִירֿפ טלָאװ ןיילַא ךיא יוו

 .טלטניוװַאב ייז חיר-לדנַאמ ַא טָאה'ס ןוא

 קיטסַאה טגָאי יבנעלַא רעביא -- םעצולּפ רָאנ

 עסַאמ 8 ןוא דוד-ןגמ רעטיור ַא

 ...קיטסַאטנַאֿפ יד רעלטסניק ןיא טגָא'ס יו .םיא ךָאנ

 ."חסדה" ןוֿפ רעיוט םַײב ןיוש זיא ץרַאוװש ןוא

 ...עילעבעשזד ןבעל זיא'ס ...טַאנַארגטנַאה ַא --

 .העירק ךיז טסַײר ןוא לָאטיּפש ןוֿפ רעטצנעֿפ ןיא טקוק חנֿבל

 קיסַײרד

 ,גנוטַײב ֿברע .הנשה-שאר ֿברע זיא'ס

 .ךעלמעלּפ יד ןוא רעוולוּפ יד ךָאנ רעדנוזַאב

 ,גנומַײצ ַא ןַײרא טנַאה ןיא טסמענ וד זַא רָאנ

 ,ךעלמער עצרַאװש ןגיוא יד ריד ןטישַאב

 ןטַאמָאלּפיד עטלַאק ןציז ץעגרע ןוא

 םולח ןטימ ןוא ריד טימ ךָאש ןליּפש ןוא

 ,ןטַאט םענוֿפ ,םענַײד ןדייז-רעטלע ןוֿפ

 ? םולשב ליּפש ץענדָאמ יד ןעמ טקידנע יו

 ...עסַײװ יד וצ טרעּפיה גיניק רעצרַאוװש רעד

 ! הׂשעמ א רעה ,רעטנוא טינ ךיז ןביג סרעֿפױל עפַײװ יד
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 קיסַײרד ןוא ןייא

 .ןעלמעזעג עשידרערעטנוא .ןעײטרַאּפ

 .ןּכֶע ןופ טנַאטסערַא ןַא זיא ןענורטנַא

 .ןעלמעק יד ַײב סרעקיוה ןיא רעוועג טכוז ןעמ

 עקַאט ןענעז ןעלמעק יד ,ןַײז ןַאק ?םייוו רעוו
 .ןוחצנ םעד ןטיירג .ןדִיי עטלעטשרַאֿפ

 ,קינדבח ַא ,דמלמ א טינ טביילג ןעמ

 ןכָאװ עבלעז יד ןיא ןוא .גיוו ןיא דניק א

 ,"קינדַאסוװו ינדעימ" םניקשוּפ רעביא רענייא טצעז

 האניק סיוא םיא רעביא ןצעז רעדניק ןוא

 .הניר ןרָאװעג זיא ענ ַי ר ןוֿפ ןוא -- ןעמַאנ סרעטכָאט ןַײמ

 קיסַלרד ןוא ייווצ

 -רעביוא ןוֿפ יורֿפ עסַײװ א ןָא טמוק לַײװרעד

 .עינַאװערָאה טימ טנַאלש םינּפ סָאד .לילנ

 .רעביוש רעד ,בושט רעד זיא רעכעֿפ-רעבליז ַא

 .עינַאמ :ןעמָאנ ריא זיולב ןגָאז וצ גונעג

 ןדָאב-ץירַאלַאמ ַא טנקירט סע יוװ ןוא

 ,קיטעז טינ טרעוו ןוא םיױב-סוטּפילַאקייא רעד

 ,ןדָאלעג דנַאל ןטימ עינַאמ זיא ױזַא

 ,קיטעטסע רעשידָיי רַאֿפ סָאמ עַײנ ַא

 .ןביורט לגנעה ַא לילג ןוֿפ רימ טגנערב יז

 .ןביוא ,ץוביק ןיא ריא ַײב זיולב ןענעז לרעּפ עכלעזַא
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 קיסַײרד ןוא ַײרד

 ןעקנוזרַאֿפ :ץז ...ןביורטרעטעלק עטצעל יד

 .לרעק סָאד -- לכאלמ ַא ביורט רעדעי ןיא

 .ןעקנוֿפ עטעלָאיֿפ טימ טנייוו לכיימש ןַײז

 !לרעּפ עקידנעילב תמאב ןַארַאֿפ

 ,ארומ ןָא קיטכיזכרוד ןענעז ןביורט יד

 .ןכייח יד וצ קיסיֿפנָא ןרעטעלק ייז

 ,הרוי רעד ליוו ןעמ ןעוו טינ טלַאֿפ סע ,דָאש ַא

 .ןכייצ א ייז ףיוא טזָאל רעגניֿפ רעבָארג ַא

 ,ןביורטמ יד ןיוש טקיבײארַאֿפ בָאה'כ זַא דניצַא

 ,ןביור טינ טַײצ ןַײד ליוו ךיא .ױרֿפ עסַײוװ יד טרָאװ סָאד טמוקַאב

 קיסַײרד ןוא ריֿפ

 : ןעינימ ןגיוא עטוג עריא ןוא ,טגָאז יז

 ,םינינע ייווצ טימ ריד וצ ןיב'כ ןעמוקעג --

 ןינע ןטשרע ןגעוו םדוק רימָאל זיא

 : םינּפ ןיא ךַײלג ךיז ױזַא ןָאט סעומש ַא

 הרדשה-טוח יד ןכַײלגסיױא שידִיי זומ'ס

 .רעדנעש ןוא רעקינַײּפ עלַא סיעכהל

 ,ערדעטאק ַא ןעיוב שידִיי רַאֿפ זומ ןעמ

 רעדנעל עלַא רַאֿפ לָאז םילשורי

 םייקמ ןַײז לָאז יז .ןעניֿפעג טסיירט ַא

 ,םילשורי ןיא ןֿפערט ךיז רימ ןזומ .גָאזוצ ריא
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 קיסַײרד ןוא ףניֿפ

 ,רעביל ןַײמ ,יינש ךָאנ טסקנעב וד ביוא ,תינשהו

 .ןומרח ןצנַאג םעד טסָאה ןוא זדנוא וצ םוק ָאט

 ,רוביצב ,טרָאד ןוא .דנַאלנעיינש ןוֿפ יינש 8

 .ןענרעל סעּפע טעװ קַאיריביס 8א ,ןַײז ןַאק

 ןקלָאװ ַא טימ ןקלָאװ ַא דנַאנַאב טייג טרָאד

 ,םדרּפ ןיא קירעדינ ױזַא ןריצַאּפש

 ...ןקלָאֿפרָאּפ עטעילוטעגוצ ןעייג'ם יו

 .םעדרַאקָאק ענעדַײז יד טסנָאק ןרירַאב

 ,רוציקב .טנעה ןשיווצ ןעייג רעכיכב ןוא

 .רעצישַאב ערעייז ןוא ייז טימ ךיד ךיא ליוו ןענעקַאב

 קיסַײרד ןוא סקעז

 .ןטיור עקידנעּפַאפ .ןעילב סערבאס יד

 ,גנוריטַאש רעקיכעטש ןוֿפ זָאר זיא טֿפול יד

 ןטיונק יד ןָאטעג דנוצ ַא ייז טָאה ץילב ַא

 .גנוריצ ַא רַאֿפ ענייא ןעמונעגטימ ןוא

 ,למיוב ןקידנדיז ןגייז ןטיונק יד

 .ןלַײמ ןענעז גנוילב רעד טימ ןטכױלַאב

 -- למוג ןשטנעב טנַײה טגעמעג טלָאװ רעלדָא ןַא

 .ןלַײּפ ןסָאשעג םיא ןבָאה סערבַאס יד

 ,ןברַאש ןַײז ּפָארַא טמענ ןעמ ןעוו ,ןואג א

 .ןברַאֿפ עכלעזַא טימ ןכָאק יאדווַא ךרַאמ ןַײז ףרַאדַאב
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 קיסַײרד ןוא ןביז

 .ןעילב ,ןעילב סערבַאס עטמעלקענפיונוצ

 --  ןטֿפיה ןוא טסירב ןעלדָאנ טימ ענעכַאטשַאב

 ,ןעִיז ןיא עטלדנַאװרַאֿפ בלַאה ,ןסקיוװעג

 ,ןטֿפיג עסייה יד סיוא טינ טשוק רענייק סָאוװ

 רעייז וצ ךיז ןעילוט ןזיור עדליוו זיולב

 .ןעגנַאלש עדנילב יוװ טציירעצ ,בַײל ןטקנעברַאֿפ

 רעיילש םעד טינ ךָאנ טליהטנַא טנַאהנגער ַא

 .ןעגנַאלרַאֿפ עקידניז ןשעל וצ ידּכ

 ןענאוו זיב .טכענ יד ןיא ןענערב סערבַאפ יד

 .ןענַאװ םערבאס יד ןוא ,רעצרעה יד סיוא ןגייז ןטיונק יד

 .. קיסַײרד ןוא טכַא

 ,ןסוֿפוצ ריא ַײב םי ַא טָאמש רעדעי טָאה'ס

 .תורּכזַא עקיבייא טימ יז טעקסעילּפ סָאװ

 ,ןתוכז עריא קיצניװ וצ ,םי ַא טלעֿפ ןוא

 ,תורצ טימ םי א :םי רעדנַא ןַא ָאד זיא

 ,טרעגַאלַאב זיא דוד ךלמ ןוֿפ טָאטש יד

 .ןרָאילָארטנַאק .םיױבגַאלש ַא ךָאנ םיובגַאלש ַא

 ,טרעגַארג ,ָאטיױא ןיא טכוז לשומ רעדמערֿפ רעד

 ןרָאֿפעג ךָאנ טלָאמעד זיא'מ -- ןורטַאל ַײב ןוא

 :רענוד א טיוה רעלעה ןוֿפ -- געוו םענעי טימ

 ,רענורטַאל יד ןליוק עירעס טימ ןיזדעומ ַא טפור סָאד
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 קיסַײרד ןוא ןַײנ

 ,ענרַאס א סיוא טעז ױזַא .טגָאי ָאטיוא רעד

 ...ןליוק יד שינעגנַָאי רעד תעב טינ טליֿפ סָאוװ

 .ענרַאּפ ױזַא ןיוש רעמ טינ .טֿפול עטייווצ א

 ןלױהרַאֿפ ךיז טרעטנענ םילשורי

 רעיוט ַא גרַאב רעדעי זיא'ס .גרעב ןשיוועצ

 .לקנוֿפרַאג ןוא טנעמיד ,ןייטשטולב ןלַײז טימ

 רעיור ט החּפשמ ןוֿפ רענייטשלדייא רָאנ

 .לקנוט זיא -- לעה רעיירֿפ וו .ייז ןעננילשרַאֿפ

 ,ןדנוװשרַאֿפ טרעוו רעיוט רעטצעל רעד ןעוו ןוא

 - ,ןדנווו לשטיַײב ַא---טסורב רעד ףיוא ,לדיימ ַא טגיל'ס :ןעמ טעזרעד

 קיצרעֿפ

 ! ןבעל ןיא טעָאּפ וד ,החמיש ,ריד קנַאד ַא

 (!רֿבח ןַײמ ,טציא וטסיב ןיוש טיוט ןיא טעַאּפ)

 ןבעל ןַײד רימ ןגעוו ןוֿפ טלעטשעגנַײא טסָאה

 רעוַאשז ןייק טעװ סע .טײלגַאב ןיהַא ךימ ןוא

 ןעמענרַאֿפ וט'כ .ןקעדַאב טינ קנעדנַא ןַײד

 איֿבנ ַא ןַײז טינ ףרַאד ןעמ" :לוק ןעיור ןַײד

 -- ןעמש טינ ךיוא ןעמ ףרַאד םכח א רַאֿפ ןוא

 ,יֿברעמ-לתוּכ םעד ןעז וטסליוו םיוק

 ,ןלַײא ןזומ רימ .העש עטצעל יד טציא זיא

 .?ןלַײז יד ןרעטיצ סע רָאנ -- רעיוט ןדעי ףיוא ןוז א
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 קיצרעֿפ ןוא ןייא

 : עֿפַאלש קיגנַאז ַא טנַאה ןַײמ דניצַא טלַאֿפ סע

 ?רעוועדעש א ןעגנערב ןענָאק יז טעוװ יצ

 וֿפי-רעש ךרוד רימ ןענַאּפש רעטציא לַײװ

 ! רֿבנה ינַא ,טנַאה ןַײמ ,גניז .טַאטשטלַא ןיא

 טעווָאקרַאֿפ ןרעיומ עקידלשירק יד

 ! ךעלמענאבמוא .תורוד ןוֿפ ןרעמַאלק טימ

 -- דוד לדגמ רעד ןָא ךיז טבייה סע ּוװ רָאנ

 ךעלמערק עלָאמש -- ןטַײז עדייב ןוֿפ .קרַאמ ַא

 ערמיכ יד טינ ָאד לָאז'ס ,טנווַײל טימ טקעדַאב

 .ערטילַאּפ עקיברַאֿפליֿפ יד ןצלעמשעצ ןוז-רעמוזטעּפש

 קיצרעֿפ ןוא ייווצ

 .ןסעזרַאֿפ קידעקסעֿפ ןקרעט ןציז טָא

 .רענעמרַא -- סעקישאד עיולב טימ טנױרקַאב

 ,ןפעקרעשט -- ןרעדולּפ עטיירב ,עצרַאוװש ןיא

 ,רענעמ עשירעגירק .ןסַאּפןענַארטַאּפ

 ,ךעלדנייב ןיא טליּפש רעניודעב ַא ַײברעד

 ,ןגױצַאב טרוג ַא טימ זיא דמעה עסַײװ סָאד

 ,ךעלדנייטש טימ טריצַאב טרוג רעד זיא קיצנוק ןוא

 .ןגיוא ערטסיב ץנַײז יו ןרעיול סָאװ

 ,עזַאר ,עטֿפַײרטשעג ַא -- ֿאיֿפעק ןַײז ןוא

 .ץזָאּפ עשירעלָאמ 8 .רָאהנגיצ ןוֿפ לַאגע ןַא טימ
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 קיצרעֿפ ןוא ַײרד

 ,ןעיורג ַא לרוטּפַאק ַא ןיא ,ןבענרעד

 רעדליוו ַא טציז ,ןברַאש ןֿפױא ןבױחרַאֿפ

 ,ןעיורפ יד רַאֿפ תואיֿבנ טגָאז ןוא רעברעב

 .רעדליּפעג ןַײז ןרעה סרעיילש רעטניה סָאװ

 ,רעטסַאבלַא ןוֿפ רעסַײװ ךָאנ ,דמַאז לסיש ַא

 .ןעגנַאלש ןצנַאט לסיש ןיא .סיֿפ ענַײז ַײב

 ,רעטסַאיּפ ןבלַאה ַא טסָאק הרושב עטונ א

 .ןעגנַאװצ טימ ןעיצסױרַא טינ יז ףרַאד ןעמ

 ,ןצנָאװ עטיור-שיקַאר טימ ,ריציֿפָא ןַא

 .ןצנַאמש ןֿפױקוצנַײא רעקידנֿפַײֿפ ַא םורא טריצַאּפש

 קיצרעֿפ ןוא ריֿפ

 .קיסע ןוא טיוקלזייא ,םימׂשב ןוֿפ ךורעג

 .ןטבילעג ַא ןרַאנרַאֿפ וצ גנירמיצ ַא

 ,קׂשמד ןוֿפ ךעלסינ יד -- ימַאש-קוטסוֿפ

 .ןטּפיגע ןוֿפ ךעלסינ יד --- זיזע-דומַאכ

 ,ןענובַאב יוװ ןסקַאװַאב סינסָאקָאק ןוא

 קישָארּפ ַא .ןעמולבנָאמ .לגנושזד ןוֿפ טכַארבעג

 .ןענוז עטיור ןביז םולח ןיא ןעז וצ

 ,קישָאק א ןיא טערונעגנַײא ,ןעיָאלס ןוא

 -- ארֿבניחוּכ וצ ןוא ןבָאה רעדניק וצ

 .יערעװַארב יד ,רָאי ןצכעז ןוֿפ ךעלעמַאמ יד ןַײא ןעלדנַאה סָאד
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 קיצרעֿפ ןוא ףניֿפ

 ,םיסדנוק -- סעקידניא-עידניא ןענעז טָא

 ,סנקָאלֿפ וצ טדימשעגוצ סרעלדָא עצרַאװש ןוא

 -- םיתמ עליוה ,ןשטנעמ יוװ --- ייז רעביא ןוא

 ,םנקָאה ףיוא ,ענעדנושענּפָא תומהב

 לוניע ןַא ןיא ךיז טיירד למעק רעדנילב ַא

 ,רעטסטעֿפַאב ַא ןעמָאז-םוסמוס יד טסערּפ ןוא

 ,לגיצ יד ןוֿפ טעּפַאק למיוב רעלעג רעד

 ,רעטצעל רעד קרַאמ ןיא טבַײלב למעק רעדנילב רעד

 : ןעלּפַאצ ןוא ןרעווַאג ןּפיל ענַײז ןוא

 .ןעלּפַאצרַאװש ייווצ ןֿפױק רימ טסלָאז וד ,ןעוועג טלָאוװ רשוי ַא --

 קיצרעֿפ ןוא סקעז

 אחינ זיא ריד ביוא ,ףױלטנַא ? ָאד ךיא ןיב ווו

 .ןגיל רעטיול זיא קרַאמ רעד .שיײלֿפ לקץז ןַײד

 "והירי ןוֿפ ןזיור" לטניב ַא טימ ןוא

 .ןגיצ ןשיווצ רעכַארַא ןַא רימ טלעטשרַאֿפ

 ,ןכַײלג ריא ָאטינ ,זיור א ףיוק ,ידוהי" ---

 ,רעסַאװ רָאנ ביג ,יז טבעל קיבייא סָאװ זיור ַא

 " ,,ןכַײלגרַאֿפ קלָאֿפ קיבײא ןַײד וצ יז ןָאק ןעמ

 ? רעסַאּפש א זיא רע יצ ,עקַאט רע טניימ יצ

 ,עניוב רעד וצ ןכַאל ,ןכַאל ןגיצ יד

 ,הנוק םעד בעוועגניּפש ןַײז טימ רעביוצ רעד םורַא טּפעלק'פס ןוא
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 קיצרעֿפ ןוא ןניז

 ,םינּפ-תרדה ַא דיי ַא -- לָאמ ַא טימ ןוא

 .טעמַאשז ןוֿפ יצ ןליוּפ ןוֿפ דַיי-לוגלינ ַא

 ,םיא ןָא םינ טייג לביווש רעד .סױרָאֿפ קילב ןַײז

 טעמַאס ןקידנטַאש ןוֿפ טוה רעצרַאווש ןַײז

 ןקעטש ַא טימ ןוא .טיוה ןַײז ךָאנ רעסַײוװ טכַאמ

 סנטַײצ רַאֿפ טָאה השמ יו ,קרַאמ םעד טלַאּפשעצ

 ןקעלּפטנַא ךיז טעוו דלַאב :ןטלָאּפשעג םי םעד

 ...םנטַײװ רעד ןוֿפ ךיז ןיא יז טעז רע .טנַאװ יד

 -- רענייא ןוא ,טנַאה ןיא לרודיס ַא ,טרעלקרַאֿפ

 ,רענייטש עטלַא-עטלַא יד ַײב החנימ ןענווַאד טייג דַיי ַא

 קיצרעֿפ ןוא טכַא

 ,ןטוג םוצ ןַײז לָאז .ךָאנ טירט-סוֿפ םיא יינ ךיא

 ןלערט עטיור טימ טריוװַארג עלענייֿפ ַא

 -- ןטונימ עקינייא זיולב .טנָאזירָאה םעד

 : ןלעווש יד ןוא רעטצנעֿפ יד ערעדנַא ןוא

 ןס"ש טימ ךעלעגנַיי ."םידוהיח ֿבוחר"

 .ךעלדיימ -- ןקָאז עצראווש ןיא .ייז ןגָארט סָאװ

 ? ןסַאג עדייב טנעָאנ עקַאט ןענעז יצ

 ךעלדייש יד טָאה ןעמ סָאװ ,ןיליֿפּת עניילק יו

 ןצנַאלג ,ןעמונעגּפָארַא לָאמ ןטשרע םוצ

 .ןצנַאג ןיא טינ ךעלדיימ יד רָאג ןעעז .ןניױאלגנִיי יד
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 קיצרעֿפ ןוא ןַײנ

 רעטסנַײמ רעד ,לרעמעה ןַײז טשוק דימשדלַאג א

 ,לכיימש ןקידֿבוטמוי ַא םיא טימ םיוא טּפַאלק

 ,רעטסנַײֿפ רעד ןַײז רע זומ סרעכעב עלַא ןוֿפ" ---

 ,לכיה ןיא ןסיגנָא םיא לָאז לאוג רעד

 אמתסמ טסָאה .הלוע רעַײנ א :עז ךיא

 .רעטיב ןַײז ךיוא טעוו ָאד .ןרָאלרַאֿפ גונעג

 ,המחנ ןוֿפ רעַײֿפ ןיא דיי א טבעל'ס רָאנ

 ,רעמיר וצ טניווועגוצ ןיוש זיא עציילּפ יד

 -ץרא ןיא ןיב'כ :ןגָאז דימּת טסלָאז ,קנעדעג

 ."ץוריּת םוש ןָא ןַײז טוג ריד טעוו'ס ןוא ,טוג דימ זיא --- לארׂשי

 קיצֿפוֿפ

 ,לזמ ַאזַא ןיוש בָאה'כ .למערק-םירֿפס ַא

 .קינַאג רעד טצֿפיז םעראװ ןוא קידנסַײרצרַאה

 ,לזַאב ןיא קירב רעד ףיוא לצרעה ךָאנ טייטש ָאד

 קינַאּפ א ץלא ךָאנ טכַאמ ץרָאיֿפעטנָאמ ןוא

 ןושל ןַײז טרעה'ס רעבָא .רענלָאק ןכיוה ןיא

 ,לטַײז עטשרע סָאד טלעֿפיס ּוװ ,למיליחּת א

 ,(ןשָארג 8 רַאֿפ) תויׂשעמ טנרייז רעלָאּפש םעד

 ,לטַײט ַא .(ןטינשצלָאה טימ) ןוֿפיפוי א

 :רעייג ןקירעגַײנ םעד רַאֿפ זיא טָא ןוא

 ...ריאמ קיזַײא ןוֿפ ןאמָאר --- טכינ טעטסָאר עבעיל עטלַא איד
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 קיצֿפוֿפ ןוא ןייא

 .ריזנ א טגיל שילַאּפ ןיא .לוש-הֿברוח יד

 ."טינרָאג ןעמ סייוו רעמ ,זַאקווַאק ןוֿפ ןעמוקעג" ---

 ,רעזָאל 'ר קיטעמוא רימ טלייצרעד ױזַא

 ."טינ רָאט ןעמ" --- "? טסייה רע יו ןגערֿפ םיא געמ ןעמ" ---

 קיצניוו טָאה רָאנ ,יבר ַא זיא רעזָאל 'ר

 עקליּפש 8 טנעקעג טינ טָאה'מ ,יוא" : םידימלּת

 קיצניג טינ זיא'ס רָאנ .לָאמ א ןקעטשנַײרַא

 .עקליּפ ןיא טליּפש טננוי עצנַאנ ַא ,טַײצ יד

 ןזיוה סע .טָאטש רעד ןוֿפ הקיתשב טֿפױלטנַא'מ

 ."ןזיולק ,ןלוש יד ןיא סעוװָאס ןוא זַײמרעדעלֿפ עניימעג

 קיצֿפוֿפ ןוא ייווצ

 ? קיטנַאמָאר .ןַײװלּפע טימ ץרַאה ןַײמ לוֿפ זיא'ס

 ..ןעלדַאט ץעמע ךימ לָאז ןוא .טרָאװ סָאד ָאטינ

 ,קימנַאקריּפ ,יולב ןענעז רעניײטשנּפערט יד

 ,ןלדג הׂשעמ ,רעעּפָאריײא ןֿפ ,ךיא ןוא

 .אנעשוה ַא יו ןיילק ןוא קידרעטיצ ןיב

 .רעלעמש ןרעוו ךעלּפערט עיולב ,עטיירדעג

 ענַײמ עלַא .לקיל 8א .גנורעדינ א

 .רעלעק ַא ןיא ,רעֿפיט ןעִיצ ןעקנַאדעג
 ,ןטילב טימ טױלברַאֿפ לַאװק ַא זיא טייקיולב יד

 : ןטינשעצ זיא רעלעק רעד .יולב רעדנַא ןַא :לָאמ ַא טימ ןוא
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 קיצֿפוֿפ ןוא ַײרד

 ,רעקַאלּפ ןיא ןעזעגנ טנעה יו ,זָארנ-ןברוח טימ

 טיײקטלַא ןַײז רָאנ .לתוּכ רעד זיא ןסקַאוװַאב

 ,רעקַא רעד גנוי יז טכַאמ דימת סָאװ ,דרע זיא

 .טײקטלַארטשעצ ריא קינייװעניא ןוֿפ טרַאּפש ןוא

 -- קידייל זיא'ס ,טינ םענייק ָאד עז ךיא שטָאכ ןוא

 ןּפיל יד טימ ךיא ליֿפ תורוד ליֿפ ױזַא

 -- -- -- קידיײרֿפ ןוא קידתומולח ,קידתונומדק

 ,ןּפיז ייז ,ךיז ןּפיז ייז .ּפיז ַא -- ץרַאה ןַײמ

 ,רענױזַא ָאמינ .טָאטש 8 ןייטש רעדעי זיא'ס

 .רעניווו עכעלגיניק עריא ןליוצ לגוסמ זיא סָאװ

 קיצֿפוֿפ ןוא ריֿפ

 ןדָאלעג ױזַא ןַײז טייקליטש ַא ןָאק יו

 ןזָאל ַָאד ךיא לָאז ּוװ ? טלַאהניא ןעיולב טימ

 ןדָאב רעד זיא תוליֿפּת ןוֿפ יולב זַא ,טרָאװ ַא

 ? ןזָארג יד יולב רעקידמימחר ןענעז'פ ןוא

 ,ךעלטיינק ןוא סקַאװ ןוֿפ ןיילַא ,רעדניצטכיל ַא

 ןדניצ רע לָאז יצ ,טגערֿפ ןוא רימ וצ טנענעג

 ,ךעלטיוט ,קיטלעווענעי זיא םיטש ןַײז .טכיל ַא

 .ןדניא יו יולב ןענעז ןגיוא יד זיולב ןוא

 -- ןענָאק טסעוו יצ טינ סייוו ךיא ,דִיי רעביל ןַײמ ---

 !ןענָאילימ ןָא רימ דניצ ,לתוּכ םַײב טכיל ןענָאילימ ןָא דניצ
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 קיצֿפוֿפ ןוא ףניֿפ

 ,עּפילכ א םיא וצ גנַאלרַאֿפ ןַײמ ךיא וט ןוא

 .ןלָאמא יד רענרעק יוװ ךיז ןלָאמעצ

 : הּפילק ריא ּפָארַא ךיז ןוֿפ טלענש גנועז ןַײמ

 ! ןלָאדנַארישז עיולב ןיא טכיל ןענָאילימ

 ןציּפש ענַײז !דלַאװטכיל רעקידנענערב א

 .הֿבּכרמ רענעדלינ 8 וצ ןביוהעג

 ...ןצישאב ךעלעמייב עגנוי רעמייב יד

 .יֿברעמ-לתוּכ רעד זיא דלַאװטכיל א

 ,ךיא ןערב ןעמַאזוצ ייז טימ ? ךיא ןיב ווו ןוא

 ! ךיא ןעקרעד עקיבייא סָאד לֵא ,טרעטַײלעג ןוא טרעטַײשעג

 קיצֿפוֿפ ןוא סקעז

 .רעכיילב-קישא רָאנ ,קירוצ טמוק טייקיולב יד

 ,םנּפָאקוצ רימ ןעגנַאגענּפָא זיא טולב ריא

 : רכז ַא טנעה ענַײמ ףיוא זיולב זיא טצירּפשרַאֿפ

 ,םנּפָארט עטליטשענמוא ,עליטש עטלייצעג

 ןענאוו ןוֿפ ,ןיהּוװ ? רימ רעביא טנטָאש רעוו

 ?לגעז א ךָאנ לגעז ַא טמוק יוװ ? שיורעג'ס

 !ןענַאשטוב עשימייה הנחמ עגנַאל א

 לגענ יד ןיא לתוּכ ןוֿפ טימ ןעמענ ייז

 ,רעביא ןגעק טייקיולב ןַײז ןוֿפ ןַײשּפָא םעד

 -- -- = רעבירג יד ןקעדוצ טייקיולב רעד טימ ןלעוו ןענַאשטוב
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 קיצֿפוֿפ ןוא ןביז

 .רעצריק ןרעוו ןוא געט יד סיוא ןענערב סע

 עקירג יוװ טכַאנ ַײב טלעה טייקטנערבעגסיוא יד

 .רעצריוועג עלעקנוט קימוחּת ןשיוועצ

 .הקיני ןייק טינ רעמ סע טָאה ןעניגַאב

 החּפשמ ַא יו ,גרַאב ַא ןופ ץעגרע ןוא

 טרעיול ןתעל-תעמ ךרוד ,סרעלדָא עטּפינקעג

 .עכָאֿפ ןַײז ןיוש ןליֿפ ןנַײװװצ .ןגער א

 .דרעיור יד ץנאלג רעדנַא ןַא -- ןרעקַא םַײב

 גנולױֿפ יד סיוא ןצפיז רעמעלב עטקלעוורַאֿפ

 ,גנולױהרַאֿפ רענרעטומלרעּפ ןַײז וצ ,ןגער ןטנַאנ םוצ

 קיצֿפוֿפ ןוא טכַא

 לגרמ ןַײז .רעטנורַא ץילב ַא טקיש רע

 ,טנגעג עטסנעש יד םיא רַאֿפ ןנולסיוא לאז

 ,לגַאזגיז רעד טינ טמוק סע קירוצ זיב ןוא

 ! טנגערַאב טינ זיא דרע יד -- ןרענוד געמ

 ,ןטרָאד יצ ,ָאד זַא ,טכענק ןַײז טלייצרעד םיוק רָאנ

 -- ראות-תכי יד ,קילג טימ ,ןיוש ןענוֿפעג

 ,ןטרָאג 8 יצ ,סדרּפ ַא ,דלַאװ ַא ןַײז געמ

 -- רעיוב טימ לוֿפ ךָאנ ,טָאטש עַײנ ַא ןַײז געמ

 ,הלנתנ טעטסעיַאמ ןַײז טרעוו לָאמצנעד טשרע

 .הלּכ עטלייוורעדסיוא ןַײז טקעדַאב ןוא לגילֿפ יד טיײרּפשעצ
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 קיצֿפוֿפ ןוא ןַײנ

 אׂשמ א טימ ןתח רעד זיא ןדָאלַאב

 .גנוריצ רעקידנעגנילק ,ןברַאֿפ ,ןעמַאזלַאב

 ,עסַאנ ,עסַאנ ,עסַאנ עלַא ןענעז ייז

 .גנורירַאב ןַײז רעטנוא טלּפַאצ הלּכ יד

 ,תינעּת ןקידנענערב ךָאנ ,עטעקַאנ ַא

 .ןעמיוצ עקידלצרָאװ יד יז טנֿפעעצ

 ,תונּתמ עקיטֿפַאז יד ןוֿפ טרוּכישרַאֿפ

 .ןעמיוש עקידנעמיווש יד ןוֿפ טרעקילרַאֿפ

 -- עמ 8 מ יז טֿפור ןעמ סָאװ רַאֿפ ,דרע יד ,סייוו יז

 ! עמַארָאנַאּפ ןַײמ טקוק : תונּתמ יד רעטעּפש יז טננעהעצ

 קיצכעז

 ,םעריוועג סנירג טימ ,טעלָאיֿפ טלטסעקעג

 .עליטש ךעלקילג 8 דרע יד בַײל ריא טליחרַאֿפ

 ,טעריּפש ןעיולב ןדנוצעגנ ןוֿפ חיר א

 .עליגרַאנ ַא טרעכייר למייבטרעבלייא ןַא

 ,ןבָאר יוװ ץירַאװש ןענעז רעטעלב-ןצנַארַאמ

 ,םייקניד רעייז טינ טמוזַאב ןוז עסַאנ יד

 ןבָאה ייז .טנוזעג זיא טייקצראווש ןימ אזַא

 מייקנירג יד ןיוש ןגיוזעגסיוא ,ןגיוזעג

 קיטַײצכַײילג .םיוב ןֿפױא תוריּפ ץלַא ןוֿפ

 .קיטַײצ ןיוש דלַאב .ןצנַארַאמ יד ןעִילג עלעה קיניטשרוב
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 קיצכעז ןוא ןייא

 ,ןזָאר א טימ ןוא .טולב טימ טצירּפש םיורגלימ ַא

 .עמעטנאזירכ ַא --- רילָאק םענלדיֿפ ַא

 ,ןזָאל עגר א לַײוװװרעד ייז רימָאל רָאנ

 :עמעט רעד וצ טעכיוא ןשטנעמ ןרעהעג'ס

 ,ןעזסיוא רעייז ןוֿפ ביוטש םעד טקנעװשעגּפָארַא

 .םישוח יד ,רעמינּפ יד ךיז ןעַײנַאב

 ,ןעזױּפ רעדָא ,ןשטנעמ יד ,ייז ןֿפױל ןוא

 .םישובלמ יד גילדעוו ןעמייה וטסנעקרעד
 ,ערבאס רעד ,ָאד ןריובעג זיא סָאװ רעד זיולב

 .ערבַארכ ןוא גנוי סע טגָארט רָאנ ,טײקטעקַאנ ַא ןיא ךיז טליהרַאֿפ

 קיצכעז ןוא ייווצ

 ןטלַאה לגיײֿפ םינימה-לּכ ןטלָאוװ'ס יו

 ,רעטסענ יד קראק ןוא ּפָאק ףיוא טּפעלקעגמורַא

 ,ןטלַאּפ ,לטנַאמ ןַײז ןיא רעדעי זיא ױזַא

 .רעמסעווש ןַײז םעד גילדעוו רעדורב ַא טנעקרעד'ס

 ,תחנ רעדניק ענַײז ןוֿפ טבַײלק ןגער ןוא

 : רעמייב עשירֿפ וצ ייז ןענעז ןכילגעג

 ; םעכַאּפַאּפ עשינַאזיטרַאּפ ; ןקילשַאב

 : רמאל .טנגעג רעטלַאק ַא ןוֿפ עמשטוק ַא

 עזילַאװ ןַײז ןיא סיוא רעדעי ןיוש טניֿפעג'ס

 .הזינג רעד וצ גנַאל-גנַאל טרעהעג סָאװ ,ןגער דוֿבּכל
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 קיצכעז ןוא ַײרד

 ןושל ַא טניֿפעג לעניש רעשיליוּפ א

 .רעצנעּפש רעבַארַאסַאב ןטַאילעּפָאּפ טימ

 .ןשַאלַאק עשיווטיל וצ טנניז עילֿפומ ַא

 רעצנעט רעניוו ַא טנָארט עווַאּפ א יו ןוא

 ןעלטיח ןוא סעקידָאּפס .ענירעלעּפ ןַײז

 .הארמ רעייז ןגער ןיא טשרע ןעמוקַאב

 ,ןעלטיק עיולב ,סעקרַאנירַאמ ,ןקַאשזדיּפ

 .ערַאכוב ןוא ןסַײר ןגעוו ןלייצרעד

 קילזימ רענַאיצילַאג ַא טימ סענרוב ַא

 ?קילזיר זיא רעוו ,קילרַאק זיא רעוו : םוחָיי ןיא ךיז ןטסעמרַאֿפ

 קיצכעז ןוא ריֿפ

 ,רעטוֿפ לקיטש א ןילַאטֿפַאנ טימ טּפַאלק סע

 .עקנַאעלַאּפַאנ טֿפור ןעמ סָאװ -- עטנעמ טימ

 ,רעטוכ ַא ןוֿפ חיר ַא טיג רענייא ןוא

 .עקנָאל א ןוֿפ חוּכ ןַײז טיצ רעטייווצ א

 -- קישַארַאב ַא ןיא רעד : ןריווושעג טלָאװ ךיא

 .ןגעלעג זיא רעדלעוו יד ןיא שטָארַאנ םַײב

 ,קישא ןענעז ןניוא יד ,טכַאל רע שטָאכ ןוא

 .ןגער םעד ּפָא רע טיג חיר-עלָאמס ַא

 ןעמַאזוצ ךיז ןשימרַאֿפ קידרעטסעקרַא

 .ןעמַאטש יד ןוֿפ ןברַאֿפ ,םימשב יד טימ תוחיר-ןשטנעמ יד
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 קיצכעז ןוא ףניֿפ

 עטַאד ַא .רעטסקיצנַאװצ ןוא ןַײנ רעבמעווָאנ

 ךיז ןיגַאב טָאה'ס .ןטכענ סָאװ גייט ןבלעז ןוֿפ

 .עטַאזקינוז א דרע יד לױֿפ טמערַאװעג

 ,ךיז ןיא ,קינייװעניא ןגער םעד טלַאה יז

 ,ןביוא טרָאד ,לילג ןיא ךיא ןיב ןעמוקעג

 ,הרַאנמ וצ טנעַאנ ,ץענערג םַײב ףרָאד ןיא

 ,ןביורט רימ טכַארבעג טָאה עינַאמ ןכלעוו ןוֿפ

 ...ערַאמכ 8 טימ ןקלָאוװ ַא דנַאנַאב טיינ'ס ּוװ

 רעניה עַײנ לנָאּפש ןוֿפ ַײרעשטַאּפ א

 .רענירג ַא טנַײה זיא גנַאגרַאֿפנוז רעד ךיוא .סנטָאש ענירג ןוא |

 קיצכעז ןוא סקעז

 ןעניווװ סע ּווװ ,ץַאלַאּפ ןיא דלַאב ךימ טריֿפ ןעמ

 ,הלילג ןוא הֿבהז : יק עטסנעש יד

 .ןעניורק יו ןרעמיש רענרעה עצלָאטש יד

 .אליל ןוא יינש ףיוא טולב :רעזענ עטקעלֿפעג

 ,רעבעצ ןיא דלָאנ סָאד טקלעמ סָאװ ,שזַאּפ רעייז ןוא

 .עירָאעט סדױרֿפ ןעהעש עַײרֿפ ןיא טרידוטש

 ,רעבעג ַא ךיוא -- רעמענ ַא זיולב טינ זיא רע

 !ץירָאלג רעייז וצ ביול ַא .םור ייז טינ רע

 .ןסקָא ןוא יק עטסָארּפ רעביל כָאה ךיא רָאנ

 ! ןסקָאב ןעמוקַאב טעוװ ריא : םעטנרַאה יד ןענערָאװ ייז
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 קיצכעז ןוא ןביז

 ,ןקורמ זיב טקעלענסיוא טָאה עלעטניוו א

 -- רעלעט ןוֿפ ךלימ'ס הֿכנגב ץַאק א טקעל'פ יו

 ןקוצ ןזָארנ יד .ןיילּפ ןטכַײֿפ ,ןסיז א

 רעלעה ץלַא טימ ריא ןיא סָאװ ,טכַאנ ןגעקטנַא

 ,לּפַאק ןסַײװ ןַײז ןיא ןומרח רעד סיוא טסקַאוװ

 .ןסָאלֿפעצ קידלזיר זיא דרָאבנלַאװק ןַײז

 -- לּפַאצרַאוװש ןַײמ ןוֿפ םוהּת ןיא יינש ַא טילֿפ סע

 .ןסָאמ ,ןעמרָאֿפ ענַײז ןוֿפ רוטאאינימ ַא

 רעֿפימ ,רעֿפיט ,םולח ןוֿפ קעד ןֿפױא ןוא

 ,רעֿפיש רעקידנעילנ א -- שינעלקנוט ןיא יינש םעד עז ךיא

 קיצכעז ןוא טכַא

 ןזומ לעוװ .ןיילּפ ןֿפױא ןיוש טגיל םלוע רעד

 .ךעלגעמ טינ זיא ןלייצרעד סָאװ ,ןלייצרעד

 ןזוילש יד םָארטש ןימ ַאזַא ןָאק ןלַארּפעצ

 ךעלגעטש עקידנטלָאק ןוֿפ .טעָאּפ םיוא -- ןוא

 .ןסקיב יד ךיז ןטַײב .םירמוש ןענענעג

 ,ןמיס 8 טיגנ לּפמעל א וצ לּפמעל 8

 .ןסקיוועג ןיא טעַײטרַאֿפ םערעוו-ילג יו

 ,ןעמיטש ,ןלעֿפַאב ,םנכייצנערֿפ ןענעז סָאד

 .םיצוביק עטלזדניארַאֿפ וצ ןלַאנגיס

 -- םעצולּפ ןוא ,ךעלרעַײֿפ עקידעבעל טימ ןרעֿפטנע יז
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 קיצכעז ןוא ןַײנ

 ,םלוע ןשיווצ ,לוטשניל ַא ןיא ,ןגעקטנַא

 .עטסּפיגרַאֿפ -- סיֿפ עדייב ענַײז .לגנַיי ַא

 ,םיא ליוה ,ןֿפָא זיא טסורב ןַײז .טדנעלב טײקסַײװ יד

 ,עטסביל ןַײז יצ ,רעטסעווש ןַײז יצ ,לדיימ א

 .רעגניֿפ עריא טימ רָאה עלטַאּפ ןַײז טמעקרַאֿפ

 ,ןטסונַא ָאד זיא קנַאט ַא" :טגָאז עינַאמ ןוא

 .רעגניוצַאב םעד ןוֿפ קנַאט ַא ,ףרָאד ןיא ןַײרַא

 ,ןטסוק יד ךרוד לגנִיי רעד זיא ןעגנורּפשעג

 -- -- -- ןטלַאהרַאֿפ טלָאװעג רָאי ןצכא ענַײז טימ

 ."ןטלַאק םעד שרַאמ ןטימ רענייב יד קנַאט רעד םיא טָאה טשרומעצ

 קיצעביז

 ןעינק יד םורַא ,סיֿפ יד םורַא סּפיג רעד

 .רעטייווצ א יינש א זיא'ס : גנועז ןַײמ ןָא טדניצ

 ,ןויצ ןיא ךיז טלקַײק עניווַאל-יינש ַא

 .רעמיינשַאב ַא זיא גרַאב-ךומרח רעד ךיוא ןוא

 ,מעדיוה ,ךיז טגיוו טײקסַײוו ַא טימ טײקפסַײװ א

 ! ןויזח רעקימַאלֿפ .לָאשגָאוװ-רעבליז ףיוא

 : םעדוס ןוא רימ ןיא טגניז ,ךיא רעה ,ץעמע ןוא

 ןעיורטעג טסלָאז ןוא .סיֿפ עסַײוװ יד יורמעג"

 ,ןמׂש ןוֿפ םיא רעצנַאּפרַאֿפ .יינש ןטצעל םעד

 .?ןטָארטעצ ןוא טעליוקעג ןטײקסַײװ עלא ןענעז'ס לַײוװ
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 דימשידלַאג א ןוֿפ םזלח ַא

 סנייא

 -- ?המחנ ןוֿפ רעַײֿפ ןיא דיי ַא טבעל'ס רָאנ"

 ןעוו ָאד רימ טָאה דימשדלָאג א סָאװ ,קוסּפ א

 .עמָאק א טלעטשעגנ ןוא ןוימד ןיא טצירקרַאֿפ

 ןעוװַאהטעב ןוֿפ "עטנַײנ" יד יו ,טלַאמעי טניז

 : קיטָארדרַאֿפ זיולב זיא'ס .קיזומ ןַײז ךיא קנעדעג

 .רעַײֿפ םעניא המחנ טרעוו ןצלָאמשעצ

 ,קוסּפ ןסייה ןֿפױא ןדיז ןרערט ןוא

 .רעַײמ ןטסָאק ךָאנ םעוו ןוא טסָאק רֶע יאמלח

 ןקתמ ַײז ,ךאלמ רעטונ ,המחנ --

 ! ןקַאנ םעד ןכַײלגסױא רעַײֿפ םעניא רע לָאז : דימשדלָאנ םעד

 ייווַצ

 םילשורי-טלַא ןיא יו טנשקערַאֿפ

 רעכעב ןַײז ןקיטלַאטשעג וצ ,רעטסנַײמ רעד

 םיא ַײלב טימ טָאטשנַא ןַײװ טימ ןעקנירטנַא ןוא

 -- רעכעד יד ןוֿפ אנוש רעד ןסיגנַא לָאז

 גנוטסעֿפ יד ּפָאק ןטימ ךיא ץעזעצ ױזַא

 רעדנַאװ ןוא .טֿפול ןוֿפ :ענעעזענמוא יד

 : גנוטסעמרַאֿפ עשלגנִיי .רֿבק סלחר וצ

 רעדנַאעלַא ןַא -- טָא ןוא ...ליוק ַא ...לוק ַא

 ,קיבלעוװש ךימ טסירגַאב לַאװק א וצ ןגיובעג

 .קיבלעװעגסַײװ ,לָאמקנעד-םולח א -- יולב ןיא טסַאֿפעגנַײא ןוא
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 ירד

 ,עמַאס ןעלסַײוװ-ןגיוא ןוֿפ ,םַײװ זיא בלעוועג'ס
 .ןעלּפָאצראװש ןרעמיש קינייװעניא ןוא

 ,עמַאמ סעמַאמ ןַײמ וד ,עמַאמ ,ןגרָאמ טוג" ---

 : ןעלּפַאצ עטצעל עריא תולג ןוֿפ גנערב ךיא

 ...ןעמיורמ עקידתבש ...ןלערק לרינש ַא

 רעדניצַא ןייבעג ןַײד וצ ייז עילוטרַאֿפ

 : ןעמיור יד ןיא ,המרב לוק א רעה ןוא

 .רעדניק עריא ףיוא טנייוו ענליוו עמַאמ יד

 ,ןלעוװש ענַײד וצ לוק סָאד ךימ טָאה טכַארבעג

 .ןלערק עריא -- הנּתמ עקיצניװ יד ןעמעננָא טסלָאז

 | ריֿפ

 :עצדרעפ-עמַאמ ,הרוׂשב עטוג ַא בָאה'כ רָאנ

 ,לגילֿפ טימ טשיײלֿפעגנָא ןרעוו ןטעלעקס

 -- -- וצרעהַא קלָאֿפ רעקיטש ןעגנערב ןֿפיש ןוא

 לוניע ןקידרעַײֿפ ןיא טענק דימשדלָאג ַא

 ןיי םוצ ןגיינוצ טסלָאז וד ,רעכעב א

 .ןּפָארט א ןַײז םעוט ,ענַײד ןּפיל יד

 ןעַײכטַא ךיז ןלעוו ! ןּפיל עטבױטשרַאֿפ
 ,ןּפָאה ןטקנעבעגסיוא ןוֿפ --- ןַײװנדִיי טימ

 : חניר ןַײמ ,לרעטכעט ןַײײמ רימ טָאה טלייצרעד

 ."הנידמ : טסייח סָאװ ,םולב עַײנ ַא טילב ןטרָאג-רעדניק ןיא --
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 ףניֿפ

 ,הרוׂשב רעקידנטסיירט רעד ןוֿפ ןעמונַאב

 :ןָא טנָאנ ױזַא ךימ טקוק ,טלכיימש עמַאמ יד

 ערונרַאֿפ'כ ..."דניק א טבַײלב -- ןוא רָאי טנזיוט ריֿפ" ---

 .ןַאטנָא םיא ליוו ,להוא םעניא םינּפ ןַײמ

 רעדנַאװ ןוא ! בַײלב : םענַײמ ןטָאש םוצ גָאז ךיא

 ןטייב עדימ עזַאּפ ךימ טיילגאב'ס .קירוצ

 ,רעדנַאעלַא רמוש רעד געוו ןבלַאה ַא

 ,ןטײלגַאב קידענורטס ןבלַאװש יד ךיוא ןוא

 ,ןנָאז ארומ בָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ ַא סױרָאֿפ

 .ןגָאװ ןקידרעַײֿפ 8 ןיא ןרעטש א רימ רעביא ןוא

 סקעז

 ,תולגתח לוֿפ זיא טולב ןּפָארט רעדעי ןוא --- --

 ןלַאֿפ םַײב :רימש למערעוו סָאד יו ןוא

 ,סעלאקס עקידהמיא ,רענייטש רע טלַאּפשעצ

 .ןלַאנגיס ןָא ןביג רעטסַײנעדיײז ווו

 ןדלעה יד וצ ןעגניז ןוא ךיז ןעלגיזטנַא'ס

 ,ןלייה ,ןטניריבַאל .ןשטנעמ סאבנכוּכ-רב

 ןדלעמ ןוא ןקיטַײצ'ס .המכח ןקעלּפטנַא

 ...ןלייצרעד ךַײא ןלעוו רימ : ןסוריּפַאּפ

 -- .הליסקילּת .םירעש-תיב .ודינמ

 .הליגמ ענעדרע יד זיא טלקַאװעצ ןוא טלקיוועצ
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 ןביז

 זיא דנו-ענ ּווװ ,ןַארמוק ןוֿפ ןזדלעֿפ ןיא

 ,גינעק רעטניורקַאב-קירעשייה רעד ,ןיסמ ַאכ

 ,סידַאװ ענַײז חלמה-םי םַײב טיה ןוא

 קינעּפשרעדיװ טייקמוטש רעד ךיז ןלַאשעצ

 .ןֿפלק ןיא ענעסָאלשעג ,טכיל ןוֿפ ןיז יד

 ענעיה א רבדימ ןיא טרעוו עגושמ

 : ןֿפַאג וצ זיולב עקַאט .גנולַאש רעייז רַאֿפ

 .ענערא רעקיבלעז ףיוא ךיז ןעלגנַאר ייז

 -קיבייא :ןצונ רעטכיד עלַא סָאװ ,טרָאוװ'ס ןוא

 ,קיבײלנַאב ױזַא ןעוועג טינ אמּתסמ ךָאנ לָאמ ןייק זיא

 טכַא

 ,ןגיימש רעַײא וצ ביול ַא ,רוא-ינב ,רוא-ינב

 ,לבעווש ,ןעקנוֿפ-רבדימ טימ ענעטַאשַאב

 ,ןגַײװצ ןיא ןָאטעגנָא יצ ,עטעקַאנ-בלַאה

 ."לבעשזד" ןדעי ןיא גיוא סָאד ריא טלצרָאװרַאֿפ

 ,עינַאּפמָאק 8 ןגעקא עטקיצניוועג

 ,רעשעלֿפ טימ ןוא ןייז-ילּכ ןקיטשינ טימ

 ,הינגד ןוא יכדרמ-די ,הבננ ריא טצישַאב

 .רשנ רעטכַאט-ןדרי עקידלרעּפ יד

 ,ןדרַאב יד ןוא רעגניז יד ,ייז ןענעז ווו --

 ןדרי רעד טגערֿפ -- ? הרוצ ןוא גנַאלק ןבעג וצ טייקנעעשעג
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 ןַײנ

 !רעייג יד טימ ןעמַאזוצ ןיב'כ סָאװ טוג ,ָא

 הזעה ןייק טאהעג טינ ךיא טלָאװ רעמעּפש לַײוװ

 ,רעייבּכמ ןופ טולב ,סעיליל ןבַײלק וצ

 ..עזָארּפ ,עיזעָאּפ ןיא ןעלדנאװרַאֿפ יז ןוא

 ןּפיל ענַײז ןעקנוטעג טָאה סָאװ ,ןַאמ א

 םענורב ןטמסרַאֿפ סטיוט םעניא קיתעל-תעמ

 ןפישזד עקידנענערב יד ןעזעג טָאה ןוא

 םינונינ ערעייז געמ ,איגה-רעש ןיא

 .תורוד עקידנעמוק ןיא ןרעַײשרַאֿפ

 ! סע ריווועג ַײנ'םס ףיוא רעוו ךיא .טבלַאזעג זיא רע .זומ רע ? נעמ רע

 ןעצ

 רעדָא ,חיר-לדיֿפ ַא טסיב ,עיצַאקַא

 ענושמ רעוו ךיא .שוק ןטשרע ןוֿפ ךורעג'ס

 ,רדָא ןיא טַײצטנװַא ןנער-םימׂשב םַײב

 ,ענוּפַאּפ עקיברַאֿפ א גַײװצ רעדעי טרעוו'ס

 ןדייר טנרעלעגסיוא טָאה ראה רעזדנוא סָאװ

 ,ערימ ,ןעגנַאלק-עטנעמ :ןושל-ןומדק ןַײז

 ןדע-ג-םעט רעד זַא ;ןעמַארג-רעבגניא ןוא

 הריד ןַײמ יא ןעלקסומ ענַײז טימ טרַאּפשעצ

 ןזעוועג זיא סָאװ ץלַא ןוא .טסורב ןַײימ יא ןוא

 .ןזעב עקידנעילב ,עטצירּפשַאב-טולב יד ןיא ךיא ריּפשרעד
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 ףלע

 -- "רעדלעוו ןענערב סע ןעוו ,ןזיור טינ ןייװַאב"
 .ןטַײּפ רעשירעעז א טגָאזעגנָא טָאה

 ...רעדלעֿפ רָאנ ,ָאמינ ָאד ןענעז רעדלעוו ןייק

 ןטַײצ עטכידעג ייז רעביא ןסקַאוו'ס ןוא

 ןהגאד עקַאט ןעמ ףרַאד .סעזָאירעב טָאטשנַא

 ,ךיראמ ליֿפ וצ ןיב .גונעג .ליווװ רעייז רַאֿפ

 ןגַײװצ עסַאנ ,עיצַאקַא ןַא קידלשַאב

 .ךערַײװ ןקידרעטעמ ,ןֿפרַאש רעייז ןוא

 ןגינעגרַאֿפ א לָאמ א טָאה ןוגינ ַא

 ,ןוגינ רעד לָאז ןצַאלּפ טינ זַא ,ןטַײב וצ ךיז ענשימוא

 ףלעווצ

 רעמַאיס א גניליווצ רעשילרעטסיוא ןֿא

 ,גניליווצ ןימ אזַא .ֿביֿבַא-לּתרוֿפי זיא

 ,רעמַאה רעבלעז רעד ,ץרַאה ןייא טּפַאלק ןדייב סָאװ

 .גנילירֿפ רעד ייז ןשיווצ רעבָא זיא טריבלַאה

 -- רעסעמ ַא ןוֿפ ןכָאטשעצ ,גיוא-האניׂש ַא

 ןדַאקירַאב .וֿפי ןיא םערוטנייש רעד

 ,רעסעלש רעביא ןוא .ֿביֿבָא-לת ןיא םי םַײב

 ןדאנסימ ןוא תודוצמ עטנרָאהעג

 ךעלסעג עטציירעג .טיוט רעד ךיז טעַײטרַאֿפ

 ! ךעלסעגרַאֿפמוא זיא דליב סָאד ,ָא .עיגעטַארטס ןַײז ןקעמשרעד
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 ןצַײרד

 עברַא-תב גָאט-ןריובעג ריא דוֿבּכל

 .ןחניר ןַײמ ןָא ךיא וט עגנעטס עיולב ַא

 ,עברַאה א רימ רעטכָאט ןַײײמ טלעטש םעצולּפ ןוא

 :ןעניז-ןוא-ןַײז ןגעוו הלאש עגולק רָאנ

 "? רעטָאֿפ ַא ךיוא טָאה רע יצ ,ןייל ַא טָאג זיא" ---
 .(ןעסָאקעצ םענַאבטלעוו ַא ןָאק הלאש יד)

 ,רומּפ ןיב ךיא זַא ,רעלק ןוא ..."ןיילַא" : גָאז ךיא

 "! םותי א ןַײז לָאז טָאג" : ךיז טנייוועצ יז ןוא

 ןזָאל סָאװ ,םערעוו-ילג -- רעטצנעֿפ ןגעקטנַא

 ,ןזָארג יד ייז ןעײטשרַאֿפ'ס .ענעדלינ סנכיוצ-הלבק

 ןצרעֿפ

 ,הביסמ עשימייה ַא -- טכַאנ עבלעז יד

 ןגעלָאק זַײוװקיצניײא ןעמוק טנרַאװעג

 עביכ .ןצרַאה ןוֿפ ךיז ןגַײװשוצּפָארַא

 ןגעז רעדיוו ןלעוו ןליוק-ןטיקסָאמ

 לנַאּפש םעניא טסעגנמַאטש ןענעז ייז .בוטש ןַײמ

 רעטיח ַא זיא סָאװ ,לאטרַאװק םענרעבליז-ַײנ

 ,לגָאװ ןַײמ לֵא ךָאנ םייח ַא ,ֿביֿבָא-לּת ןוֿפ

 .רעטיג ענַײמ ןענעז רעמײב-ענַאנַאב

 ,םערֿאוו טינ ,טלַאק טינ ,םעט ןָא ךיז ןעלקַאש ייז

 ,םערַאה 8 ןיא סניסעצנירּפ ןרעכעֿפַאב סָאװ ,םיסירפס יו
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 ןצֿפוֿפ
 ןענעקאב ןעמעלַא ךיא לעװ רעטציא ןוא

 עלעניגירָא-גולק ַא :טסעג ענַײמ טימ

 ןענעז ןגיוא עריא .םירמ : ןימעָאּפ

 -- אלּפ הׂשעמ .למרימ רעצראווש ,רעמרילַאּפ

 -- ןעמוג םוצ ןָאטעגוצ שיערבעה גנַאלק ַא

 ,האיֿבנה םירמ ,רעטסעווש ריא טָאה'ס ןוא

 .ןעמוטש טינ לָאז יז ,ליומ סָאד ריא ןעקנַאשעג

 ,עַױו רעטנוא למרימ רעצרַאװש רעד יוװ ןוא

 .רעטרעוו עריא ןענעז םעסעטעג ױזַא

 .רעטרע יד ןוֿפ ןָאט יצ ַא טנעה טרעדנוה טימ טינ ייז ןָאק עמ

 ןצכעז

 .רעלָאמש א ןוא רעיורג ַא זיא םחנמ

 .ןברַאק עיורגלרעּפ .נוצנָא רעיורג א

 ,רעלָאמ רעקיטומטוג רעד ,ביל טָאה רע ןוא

 .ןברַאֿפ עלַא ןוֿפ זעטניס --- יורג עמייהעג'ם

 -- קידנעטש םחנמ טנָאטַאב --- רילָאקשַא רעד" ---

 .אלימב ןיוש ןגיוב-ןנער ַא טלַאהטנַא

 ,קידנעלב ןוא טנוב סָאװ ץלַא זיא שינעדנעלברַאֿפ

 .?ץלײשטַאֿפ עשיסרעּפ א יו טלציק עס

 ,ןעניײנרַאֿפ רילָאק ליוו רעלטסניק רעד לַײװ ןוא

 .ןענח ענעטנעמיד .ץרטילַאּפ ןַײז אקווד ךיז טליּפשעצ
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 ןצעביז

 ןימ אזא רעקיסאלק א זיא לגעז ןוא

 ,ןסאלק עגיח רַאֿפ טינ רָאנ ,דנַײרֿפ ענַײז רַאֿפ

 ןימאמ-ינַא ןַײז רָאנ ,ץרּפ רעטייווצ ַא

 ,ןסַאּפ טינ טלָאװ ,ךיא ןיימ ,ץרּפ ןטשרע םעד

 ,עינָאלד ןַײז טימ רעדיוו-רעדיק זיא טרָאװ ןַײז

 ; ןטָאנ עקידלנייֿפ ,ענדָאמ --- טֿפירשטנַאה ןַײז

 ,עינָאֿפמיס 8 רע טמורב תויוול ףיוא ןוא

 ןטָאש ןַײז -- םי םַײב טכַאנ רַאֿפ םיא טסנגעגַאב

 ,ןענַאּפש טינ לָאז רע ּווװ .עשרַאװ ןיא טריצַאּפש

 .ןענַאמָאר ענעריּפַאּפ ןוא סעינַאֿפמיס םיא ןטײלגַאב

 ןצכַא
 רעדנוזַאב ןיוש ךיא בָאה ןירימז רֿפח ןַײמ

 ,לטיּפַאק ןקידרעוװ 8 ןיא ןעגנוזַאב

 ,רעדנווו זייב ןָא ,ןטוג וצ םיא ןעמ טקנעדעג

 ?לטיט ַא ןעיליּפשוצ קיטיינ זיא לָאסכַאנ

 טֿפַאשטנַאקַאב רימ ןבָאה ןסָאלשעג טניז רָאנ

 .ירימז ןַײמ רערעדנַא ןַא זיא ,הֿפיח ןיא

 ,טֿפַאשדנַאל רעזדנוא ןענעז רעבַארַא :טגָאז רע

 .יריקַארַאה טושּפ ןעײגַאב רימ ןוא

 .עמאשזד א .גיצ עצרַאװש א .עלעזייא ןא

 !עמארָאנַאּפ עבלעז יד רעמ ןבַײלב טינ טעוו סע ,דָאש א
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 ןצנַײנ

 : רעטַײװ עיניל-רגה ןַײז טיצ ירימז ןוא

 טנגעגַאב ןאש-תיב םעל ךיא בָאה טלמונַא" ---

 ,רעטַײר ַא ןַיודעב א גנַאגרַאֿפנוז םַײב

 טננעג ענעי םיא ױזַא טָאה ןבלַאהטצולּפ

 ןתעב זַא --- םישוח עלַא ןעמונעצ

 ,רוּכיש םויּפָאהעיקש ןקראטש ןוֿפ ,טַײרעג

 ןסייה-קיילג ןיא ןָאטעג רע טָאה גנורּפש ַא

 : רעקיטש ןסירעג ךיז ןוא ,דמַאז ןטמיושעצ

 ,אהינוב ימדע ןימ ,ךיעשישַא לבעשזד

 "! אּתיווּור ימַאד ןימ ,ןודרוא רַאהַאנ

 קיצנַאװצ

 : ןכַײלגרַאֿפ טסנעק ,רעביא סע טצעז ירימז ןוא

 !רענייב ענַײמ ןוֿפ טסיב ,ןומרח ,ןטָאנקעג"

 ,(ןכַײט ןשיווצ רעטלייוורעדסיוא) ןדרי ,ָא

 רענייק רָאנ "! טולב ןַײמ טימ ןעקנורטעגנָא טסיב

 לגעז ןוא .ליטש .רֿבח ןַײמ טינ טרעדנוװַאב

 רעיורג .עינָאֿפמיס א ןעמורברעטנוא טמענ

 ,לגענ יד טסַײב .םחנמ זיא דימּת יוו

 : רעיורט סָאװ עקיבלעז סָאד יורג זיא דניצַא

 ...םינּפ ןַײז טעז רע ...ןויצע רֿפּכ ...שרוי ןַײז

 ,םינילּת ןוֿפ ןרַאמשָאק --- דלעֿפ ןיא ןרעמָאי ןלַאקַאש
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 קיצנאוװצ ןוא ןייא

 -- ןקסּפ ,םכח ַא ַײז ןוא .ריט ןיא ּפַאלק ַא

 .גנומיטשַאב ָאד זיא ּפַאלק ןיא ? טסַאג רעַײנ ַא

 -ןקסַאב א ןיא ,יקַאכ ןיא דלַאב ךיז טזַײװַאב'ס

 : גנומיטש עצנַאג יד טַײב סָאװ ןַאמ ַא ,טערעב

 ."ןקז" ןֿפור םיא ביל טָאה'מ .הדׂש ףולַא

 .רעגניֿפ ענַײז רענלעז יו .טריטולַאס רע

 ןקָאל וצ ףיוא טינ טרעה קינייוװעניא זַא)

 .(רעגניי-רעטלע ןייק ָאטינ זיא --- טייהדניק יד

 ,חביסמ רעד ףיוא קילב א שירעגנויליווו

 : עביל טימ תיבה-לעב םוצ גָאז ַא ןוא ,לדרעב סָאד ּפוצ ַא

 קיצנַאװצ ןוא ייווצ

 םעדיוב ןַײד ןוֿפ ,ןעמוקעג ןיב ,לחומ ַײז" ---

 רעטניהַא ,ריבַאּכױבַא ףרָאד'ס ןּפַאלקעצ

 .םדוק ןדלעמ ךיא וט .רעמײבזענַאנַאב

 רעטניזעג זיא עזומ רעד רַאֿפ .לחומ ַײז

 עילאק ןכַאמ ןָאק ליוק א .ור ןבָאה וצ

 ןינב ַא םעד ןוֿפ דלַאב טעווװ .דיל רעַײט ַא

 ."אילמּפ ןַײמ רעַײֿפ טימ ךיז ןעגניזעצ

 ןעינימ ןדמַאז-ֿבגנ עקידהעיקש ןוא

 .עסיורג ,עיולב ןגיוא-ףוס-סי ענַײז ןיא

 ,עםוּכ 8 הדׂש ףולַא ןַײרַא טרעק סע ןוא -- ! םייחל ---
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 קיצנַאװצ ןוא ַײרד

 ןגַײװש ריא ןוֿפ םיורנלימ רעד סָאװ ,םירמ ןוא

 ,ךעלרעק עטמעטַאב טימ ןלָאװקעגנָא זיא

 ןגַײל יז טעוו ןגַײװש ןטימ זַא ,טסילשַאב

 :(!ךעלרע ןעמ זומ ןגַײוװש וליֿפַא :קנעדעג)

 ,עגעלַאק ,טרָאוװ'ס ןעניז א טָאה ? םייחלי'---

 ? ןעגנַאז יו קיטיוצנייא רעדניק ןלַאֿפ'ס ןעוו

 עגר עבלעז יד ןוא .םייחל : טסגָאז וד

 .ןעגנאלק עריא ןעעז עלַא ןוא -- -- "? םייוו רעוו

 -- ,רעזַײװ רעד טלַאה'ס ּווװ קילב ַא טּפַאכ "ןקז" רעד

 :רעזַײג ןקידנגָאלש ןַײז ךיז ןיא טמיוצ ןוא .טַײצ -- אמתסמ

 קיצנַאװצ ןוא ךיֿפ

 ,יתובר ,ָאלעשזדנא לעקימ ַײב ןארַאֿפ" ---

 ,ןרעה ןוא ךיז ןדָאב ןטַאדלָאס :דליב ַא

 ייײס ױרֿפ ַא ַײס ןוא .טיימורט ַא ייז טֿפור'ס יו

 .ןרערטמ ןעמוק ענעצס יד ןעז םַײב ןַאמ א

 רענעי ןיב ךיא ןוא !לעמעג ךעלרעדנווו א

 ,ןדָאש ןעגנערב רעדניק יד ליוו סָאװ ,טיימורט

 ..רענעילאטיא רענעי ןלָאמעג טָאה'ס יו

 !ןדָאב ךיז קעװַא ייז טימ ןײלַא טלָאװ ךיא

 .רעטייווצ א םי םוצ ןיינ רעבָא טעוו לַײוװרעד

 "! רעטיימורט א ןלַאש קיטומ לָאז .רעג אל עס .ןלַאֿפרַאֿפ
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 קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ

 ..ןמטנ הּפ :עלעגרעב ַא העש רעדעי זיא'ס

 ; רעמַאק 8 ךיוא ָאד טָאה דימשדלָאג רעד ,ןַײז ןַאק

 -- ןעמטיר ענַײז ןעגניװצַאב ןוא ןעגנילק'ס רָאנ

 ,רעמַאה ןַײז טסַײנ רעטיול ןיא זיא טלדנַאװרַאֿפ

 עיזַא ןוֿפ לקיסַאּפ ןלָאמש ןֿפױא ןוא

 ,קיכנּת םיוא רע טדימש ֿבוט-םוי םעַײנ ַא

 ,עיזאווניא .ןקיטולב טכילשטנעב-ֿבוט-םוי יד

 קיכֿאװ ןענעז עטיוט יד ךיוא זַא טכַאד'ס ןוא

 רעניימש עטניוטשרעד ךיז ןוֿפ ןרעדַיילש ןוא

 .רענדרי ןוא רעיריס ,םירצימ ,רעקַאריא יד ןגעקטנַא

 | קיצנַאװצ ןוא סקעז

 ,רעסעמ א קירעגנוה ןײטשֿפַײלש ןַײז טשוק'פ ןעוו

 ; ןעקנוֿפ עטשימעג טימ ןענייוו ייז דנַאנַאב

 רעפעב זיא ,טיוט ןמימ גנילירֿפ ךיז טשוק'ס ןעוו

 ,ןעקנוזרַאֿפ םי םעניא לרעּפ ןכוז וצ

 ,ןסנירג ןביוא ןוא בורג ַא ןעז טינ יבַא

 .לדיֿפ עסַײװ א דרע'רד ןיא ןעז טינ יבַא

 ןסניֿפעג ענלרעּפ ַײב טסַאג וצ טמוק'ס רָאנ

 .לדיר עקירעזייח עטַײװ ןלַײמ יד

 הדועפ ןַײז יב ,ןוחצנ םַײב וליֿפַא

 .עדורג א ךָאנ עדורג ַא טיש חארנ וניא האור ַא
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 קיצנַאװצ ןוא ןביז

 ןטּפירק ענַײד ןיא ןעזעג בָאה ךיא ,יײּפמַאפ

 .חוח רעקידנטסולג ַא ןוֿפ ןעלקסומ יד

 -- ןטבילעג םוצ לכיימש ַא טימ ךיז טלַײאעג

 .עוַאל טימ יז ןסָאנַאב טָאה סויוווזעוו

 ענייא קיצנייא יד ןַײז טינ יז םעוו דניצַא

 : ןעמיורט ענַײמ ןוֿפ ןָאעטנַאּפ ןיא טלַאטשענ

 הנכש ריא ןייטש ןוֿפ דיילק א ןיא םירמ זיא'ס

 .םמוד ַא --- ,טנַאה ןיא ווירב א טימ ,ןגיובעג

 ,רעמָאי ןוא גנַאזעג ,טַײצ ריא זיא טלמרימרַאֿפ

 .רעמ ָאטינ זיא לגניי קינוז ריא זא ,גנודלעמ יד ךיוא ןוא

 קיצנַאװצ ןוא טכַא

 -- רעלילנ א עטקעס עטלַא ןַא ביל בָאה'כ

 .עמָאל רעמייבטרעבלייא עטכבעלענֿפױנוצ

 ,רעליש רעַײנ ַא לוש רעייז ןיא ןיב ךיא

 ."המשנ עשימיוב" :עיצקעל ַא םענרַאֿפ

 ,ןושל קיטֿפַאז רעייז ךיא גייז קידלודעג

 .שימרַא טינ ,שיערבעה טינ זיאיס ,רָאװרַאֿפ

 ןשָאיּפ טימ ַײברעד ךיז ןגייב סָאװ יד ןוא

 .שימַאמ זיא ךַארּפשרעמיײב יד זַא ,ןעױרטרַאֿפ

 -- ןציטָאנ רָאּפ ַא רימ ַײב ןרעיוה סע

 : ןצינ קיור ייז נעמ ךיא ."םיובטרעבלייא ןא ןוֿפ ןעקנאדענ"
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 קיצנַאװצ ןוא ןַײנ

 ,תמא ןוא ןירנ זיא'ס ביוא ,לטעלב קיצנייא ןַא"

 ,לובמ ןקידנרָאצ ןבעלרעביא ןַאק

 סעמעוו : יז גערֿפ ןוא ביוט עסַײוװ יד ןיֿפעג

 (לבַאּפַאק ,דנַײרֿפ ןַײמ ,טסיב וד ביוא) לטעלב ַא

 טלָאמעד ןיב ...ןחנ וצ טכַארבעג טָאה יז

 רעמעּפש ןוא .םיובטרעבלייא רעבלעז רעד ןעוועג

 טלמעלּפעג סַאנ-טעקַאנ ,קיברַאֿפנביז טָאה

 .רעטעלב ענַײמ טמעראוװרעד ןוא דסח סטָאנ

 : תודע ןא ןַײז יז לָאז ןוא ביוט יד ןיֿפעג

 ."םעדייז ןוא ךעלקינייא ןעײרֿפרעד ןַאק לטעלב קיצנייא ןַא

 קיסילרד

 .םולח ןיא ןָא רימ טּפַאלק טרעבלייא ןַא .טכַאנ ַײב

 ."עטקעס" רעד טימ ךיא ןיב טרעדָאנקעגֿפױנוצ

 םילקש יו ןרעבליז רעטעלב עקנַאלב יד

 .עטקעלּפטנַא לייח ַא ןיא ,ןרָאי ןוֿפ טצארעצ

 ,קיגַאזגיז ,לַאװק רעקידנגַײװש א זיולב ןוא

 ..ןרעמש עניילק טעיליס לרינש םעניד ףיוא

 ,קיגַאמ ןַײז טימ ,הׂשעמ-תעב ןיוש טעיליס ןוא

 .ןרעה ןָאק םיוב א זיולב סָאװ ,לוק-ךיז-ןיא ןַײמ

 ,םינּפ ןַײמ ךיוא עיליסרַאֿפ ,לאווק רעטשטנעבעג --

 .םיא ןָארט םַײב זָאל ןוא גרעב יד ןוֿפ גינעק םוצ םיא טימ ףיולרעד
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 קיסיײרד ןוא ןייא

 ,עכיוה ַא טסענרעלדָא ןַא -- טָאטש ַא ןַארַאֿפ

 .ןוֿפצ עמַאס ,עלַאקס א ףיוא טלקעהעג

 ,הכוז רעדעי טינ זיא רעלדָא םעד ןעז וצ

 .ןֿפוס-ןיא ןרעמיצ רע טכַאמ ,ןלױהרַאֿפ

 ןטָאש ןַײז רָאנ ! רעלדָא רעד זיא ןלױהרַאֿפ

 ,רעניימש עקידנשוח טימ טצעזעגסיוא זיא

 ןטָאנקעג זיא סָאװ ,טסענ יד ןעווענליּפ וצ

 .רענייר ןגיוארעדניק ןוֿפ --- יולבלמיח ןוֿפ

 רעִילֿפ רעד לָאמ ַא זומ ןצישַאב ,טֿפערט'ס רָאנ

 ,רייא שדוח ןיא ח"שת סָאד זיא ןעשעג .טסענ יד ןיילַא

 קיסַײרד ןוא ייווצ

 ,ןענָאמרעד יאדּכ .תֿפצ זיא טסענרעלדָא יד

 טלָאמעי טרעטעלקענ לָאמ ןטשרע םוצ בָאה'כ זַא

 -- ןענָאיּפרָאקס ייווצ -- רעלָאמ ןטימ ןעמַאזוצ

 .טלמעקעג ןוא קיצָאטש ,ןכייה עריא וצ

 ,ןדנילב א ןוֿפ עמלעב ןיא טינשרעַײֿפ ַא

 ,תרנּכ רעד --- היאר יד קירוצ טגנערב סָאװ

 ,ןדניא ענַײז ןיא יולב סָאד טרעוו ןריובעג

 סערעֿפס עיולב רעדנַאנוֿפ ךיז ןעקסעילּפ'ם ןוא

 ךעלקיטש ןוא .קַאמרעשזד םורַא ,ףױרַא ,ףױרַא

 .ךעלקיל רעתֿפצ -- רעביא ןגעק ןענעז סָאד ,יולבלמיה ןוֿפ

286 



 קיסַײרד ןוא ַײרד

 שדוח ַא ױזַא .תֿפצ ךָאנ זיא טרענַאלַאב

 ,רתּכ ריא טנעה-הנוהּכ רעטנוא ןטלַאה'ס יו

 שדוקדןורָא ןיא ,י"רא םעד ןוֿפ לוש ןיא

 -- רעפעמ קיגייב א יוװ ןוא .רוזַארבמַא ןַא

 לּפעק ריא טרָאד ןוֿפ טקוט סָאװ ,גנַאלש ץעיולב א

 .ןקלָאּפ ענַײז טרעבױצרַאֿפ ןוא אנוש םוצ

 ,לּפערּפעג ןקימס ַא טימ ,קיטכַאדַאב

 ןקלָאװ ַא גרַאבךענּכ םַײב יז טלדנַאװרַאֿפ

 .גנויירש רעדליוו א םימ תויח-למיה ןיא

 ! גנוַײרֿפַאב עשיטסימ ,ָא .חמלּפ דודנ ַא --- יז רעטניה ןוא

 קיסַײרד ןוא ריֿפ

 רעטצנעֿפ ַא טָאה ,לכיטש ַא תפצ ןיא טָאה'ס רעוו"

 רעתֿפצ יד ךיוא ןבָאה סע רָאנ ."למיה ןיא

 :רעטסטנענ רעד ןיוש ןבַײלב טעוו סָאװ ,ןטרָאג א

 רעסַאו לגירק 8 טימ ןעמוק סעמַאמ ןוא

 ,למילב א --- דניק א םדניק םעד ןָא ןעקנירט ןוא

 -- הנהמ ייז טלָאמעד ןענעז םיכָאלמ

 .למיה םעניא רעטצנעֿפ עלא ןעלקניֿפעצ

 הנח" ןעמ טֿפור ןימלע-תיב ןוֿפ קלח םעד

 רעטַײװ ןגיל'ס ןוא ."ןיז ןביז עריא טימ

 .רעמַײרק ןשיוװצ םילבוקמ עגיה יד ןוֿפ תוֿבצמ
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 קיסַײרד ןוא ףניֿפ

 ,טינרָאג ףיוא ,רָאה ַא ףיוא ןעגנעה רעכעד יד

 .םיסדרּפ טנָאזירָאה-רבדימ ןֿפױא יו

 ,םינ רָאה יד ןָאק רענייק ןדַײנשרעביא רָאנ

 םיתילט ןיא סענורטס עקידנעייג לַײװ

 רעכעה עלַא ןוֿפ -- טָאטש א : תֿפצ ןעניווװװַאב

 ,עסיז-קיכלימ א ,טֿפול ריא .ךיוא רעֿפיט ןוא

 רעכעד רעביא ןעוו ,טכַאנ ַײב זיא ןדנוצעג

 ,אתינורטמ יד ,יז ןניוצענסיױא טניל

 קינערב רעדילג ענַײז טקינַײּפ ץעמע ןוא

 .קינעטרעטנוא אתינורטממ רעד ,סַײװ לָאמ ריֿפ רעדיילק ןיא

 קיסילרד ןוא סקעז

 : סעבָאב ןוֿפ ןח ַא טָאה שידִיי רעתֿפצ סָאד

 ,עלַײּפ רָאג טסייה לסיש ַא ...ךלימ עסַאט ַא

 .סטבָאש ָאד זיא תבש .עדביז -- רעטוּפ ןוא

 : הלעמ ַא זיא'ס) .ןעמיוק א ּוװ ךָאנ טבעל ָאד

 .(אצמינב טינ רעדייל ןיוש ֿביֿבָא-לּת ןיא

 ,קינַאג ַא תֿפצ ךָאנ טגָאמרַאֿפ ןג ַא ץוחֿא

 .עצנילב ענשזַאװ ַא -- הֿביֿבל ַא ץוחַא

 ,גונעּת םעד סיוא ןדיז ןרַאװַאמַאס ןוא

 ,טֿפַאשגנע רעקידתוֿבחר ןיא ,לָאמ א טָאה סָאװ

 .טֿפַאשקנעב יד -- תֿפצ ןיא טסַײר םעלַא רעביא .החּפשמ :טַײמַאב
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 קיסלרד ןוא ןביז

 טרעדעֿפעג ךיז םירֿבח ייווצ ןבָאה סע

 םחנמ .גנַאגֿפױאנוז םעד ןענעגעגַאב

 ,טרעדעלֿפעג ךָאנ טָאה זױמרעדעלֿפ א .ךיא ןוא

 : םחנמ טָאה לזדנעּפ א ןָא ןלָאמעג

 דלָאגניג ליֿפ ױזַא טּפעשעג טָאה ןענַאװ ןוֿפ" ---

 -- םעקסַאלעוװ ,לעַאֿפַאר ,ןַאיצימ ןוא ? טדנַארבמער

 ,דלָאגנירג ,דלָאגניבור אזַא ייז וצ טמוק יו

 ? סעקסַאמ עכעלגינעק ,ןעױרֿפ ענױזַא

 :ןלעדָאמ ערעייז ןזַײװ ריד לעוװו ךיא

 "! ןלעווק ייז גנַאגֿפױאנוז ןטימ .סנקלָאװ רעתֿפצ ןענעז סָאד

 קיסַײרד ןוא טכַא

 ןעדי 8 זיא רע .טכערעג זיא םחנמ

 : רעדליב יד ןענעקלָאװ ַא טָא .תודוס ןוֿפ

 ...ןדַאקסַאק ...ענרוּפרוּפ ןעױרֿפ ןדַאקסַאק

 ,רעדליגַאב ןוא רעֿפַאש רעד ,גנַאגֿפױאנוז רעד

 ,עילאטיא ןוא דנַאלָאה רעביא ייז טבַײרטעצ

 ןעינעשז עקיטשרָאד ןבָאה סע ווא

 ,עילַאט ןוא בַײל ,םינּפ רעייז ןעגנַאֿפעג

 .ןעילב קידנעטשַאב לָאז םייקנייש יד ידּכ

 ָאד ַאזַא טסעז וד ןוא ,סנקלָאװ יד עזרעד

 .ָאדַארּפ ןיא ןוא רווול ןיא ןעז םיא טסנעק וד זיולב סָאװ ,ייזומ
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 קיסַײרד ןוא ןַײנ

 ןעייג סנקלָאװ יד .תֿפצ רעביא ןגער ַא

 .ענירג תוחיר-ןענַײװו ןמיירּפש ןוא ,טָאמש ןיא

 .ןעייזומ ערעייז ןענעז ןסָאלשעג

 ענימַאּפ יד רעטמציא זיא ַײנ טלקניֿפעצ

 ךעלרימ ,ןביוש ,ןענָאקלַאב ךרוד .תורוד ןוֿפ

 .רעבימש ןיא ןַײרא ךיז ןביײלק םנקלָאװ יד

 ,ךעלריטַאנ ץלַא זיא רוטאנ רעד ןיא : טגָאז ןעמ

 .רעביא גנידצלַא ןרעק סנקלָאװ רעתפצ יד

 םולח ַא בוטש ןיא טגנערב ןקלָאװ רעדעיא

 ...םולש ,םולש : טלמרומ ןוא ,טַאלבטרעבלייא ןַא טימ ןעמַאזוצ
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 גָאליּפנל

 סנייא

 : רעטיבעג ןַײז ןדייז ןַײמ טָאה ןלױֿפַאב

 ןענַאד ןוֿפ טסלָאז ןוא ,דנַאלרעטָאֿפ'ס רעביא זָאל

 -- -- רעמיג עטשטנעבעג וצ ארומ ןָא קעוַא

 .ןענַאּפש וצ טרעהעגֿפױא טינ טָאה םחרֿבַא

 ---.ןֿפילש ענַײמ ןיא טקוצ ןעמָאנ-לוגלינ ןַײז

 : םענורטס עטכאוװעגֿפױא ,עקידהשורי

 .ןֿפײה ; ןסַאג ; םירוסי-רוא ; םידׂשּכ-רוא

 ,סענויד ןוא טינַארג ןוֿפ ןוימבמס --- ָאד ןוא

 " ?ןעמעוו ,וטסעז ןעמעוו": ןגערֿפ םירֿבח

 :ןעמענרַאֿפ לָאז רבדימ זַא ,גניז ןוא טסַײנ-ֿבגנ םעד עז ךיא ---

 ייווצ

 רץעטסַאבלַא ,ריֿפרָאּפ ,טינַארג ןוֿפ ןויטבמס

 ,םייקליטש רעדליוו ןוֿפ ךַײט ;ןעמַארטשרעּפוק ןוא

 ,רעטסַאֿפעג עשינומדק טנעוונענוז ןיא

 -- טייקליק ןּפָארט א זיא ןגיוזעגסיוא ּווװ

 ,רעקיטש ףיוא גנַאֿפעגשײלֿפ ןיא טרָאװ ןַײמ דַײנשעצ

 םעטָא ןַײמ ןוֿפ ןענמיה עמייהעג ַײרֿפַאב

 ,רקיע ןַײד ןעזרעד וצ גנועז ןַײמ בלַאז ןוא

 .םיטֿבש ןוֿפ ןייבעגדמַאז רעטנוא טלגיזרַאֿפ

 ,ןברַאטש רבדימ ןיא טרעשַאב רימ זיא ,רָאװרַאֿפ

 ,ןעגנאלק עטסניד ךָאנ --- טשרָאד ןוֿפ זיולב זיא

 ,ןברַאֿפ עטקנעבעגסיוא
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 ילרד

 ?ץקַאט רבדימ ַא זיא רבדימ זַא ,טגָאז רעוו

 .םיִליהּת ןקידנבעווש ןּפיל ןריראב'ס

 .הקד הממד לוק :לוק ַא טֿפול ןיא טניווו ָאד

 ,םיליֿפנ ןרעיול ָאד .גרעב ןעניווװ ָאד

 ,רעטכעט עגנוי ןיא לָאמ א יו עמבילרַאֿפ

 ןזיװַאב ךיז רעדיוו םעצולּפ ןבָאה סָאװ

 .רעטכעלעג ןטעקאנ טימ ייז ןצייר ןוא

 ןזיר ענעי ןענעז טעװָאקעגוצ רָאנ

 .רעמודס ןצַאלַאּפ ,ןייטשעג וצ קידנעמשַאב

 !רעמָאי ןוא טפַאשנדַײל רעייז טרעבגע ךימ !ענעננַאֿפעג

 ריֿפ

 ןעמיווש ןויטבמס-דמַאז ןקידרעמיש ןיא

 .רֿבגןויצע ,הדצמ וצ .ךעלדיימ יד

 : ןמיס ַא ךליה רעד זיא ,עלַאקס ַא טצַאלּפ ןוא

 ,רעװענַאמ ןימ א דניקלמיהח ַא טָארעג'ס

 ןקלַאב ןקידנענערב א יו הללק ןַײז

 : ךיז טֿפערט'ס ןוא !םוהת ןיא ןרעדַײלשוצּפָארַא

 ,ןקלַאֿפ עצרַאוװש ,ןגיוא טימ טלַאטשעגטֿפול ַא

 -- -- ךיז טֿפעהַאב יז רעד טימ ןוא .יז ַא טנָאירעד

 .תולוק סנדייב ןטיה רעמײב-סיזַאָא

 .תלוכיב טינ ךיא ןיב טֿפַאשביל רעייז ןגעוו ןלייצרעד
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 ףניֿפ

 ? רעדיוו וטסעז ןעמעוו" : ןגערֿפ םירֿבכח

 -ַאטַאֿפ ןייק טינ גנועז-רבדימ ןַײד זיא ןוא

 "? רעדינ עמַאס ןוא ךייח ןשיווצ אנַאגרָאמ

 עטאהעג טינ ַא .דנַאלנַאזוצ סָאד עז ךיא" --

 קשח יז טָאה ןטלעז ,ןטלעז .האוֿבנ

 רעטכיד ַא זיא םענסיוא ןַא .ךיז ןקעלּפטנַא

 קישא-דומע ןדניצ ךיז ןײלא ןעק סָאװ

 ."רעטכיל טימ שינרעטצניֿפ ןַײז ןקימץעז ןוא

 רעטסעּכעצ רעד ןשַאלרַאֿפ .טכַאנ יד וצ טלַאֿפ'ס

 ,רעטסַאבלַא ןוֿפ ןוימבמס ,ריֿפרָאּפ ,טינַארג ןוֿפ ןויטבמס

 סקעז

 ,ןמכַאד לָאז .ןיצ-לחנ םַײב לָאטיּפשדלעֿפ ַא

 סעוורָאב ןצנַאט ןרעטש יד .ור זיא דניצַא

 ןטכאלש עקידרעטַײוװ ןריֿפ'ס רָאנ .דמַאז ןיא

 סָאװ רָאנ ןבָאה סָאװ יד טָא ןיילַא ךיז טימ

 ןּפָאקוצ ייז .רעַײֿפ ןיא טשרָאד םעד טליטשעג

 ערָאװ ןּפָאקוצ ייז .חלמה-םי רעד

 ,ןּפָאליטנַא .ןּפָאלַאג .רעטנזױטרַאי

 .ערָאדַאװלַאס רעדליוו א ןוֿפ ןטָאש ַא

 ? ןדנווו רצוא רעייז רבדימ ןיא טבַײלק רעוו

 !ןדנוקעס טעװעלַאשז ןוא טַײצ ליֿפ ױזַא טַײצ יד טגָאמרַאֿפ'ס
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 ןביז

 -םָאלטַא יד ןוֿפ רעטסעווש-ןקנארק עניילק יד

 ,הדמח ןעמָאנ ןקידווענח טימ ,גרעבעג

 .סעלטַאּפ עשירענלעז םַאזלַאב טימ טכױהַאב

 ?עדמערֿפ א ןַײז רעטסעווש עניילק 8 ןַאק יצ

 ,קיסירּפ יוװ ייז ןענערב ןדנווו-הלואג

 .עקנַאלבַאסַאק ,ןמיּת ,ןלױּפ ןוֿפ ןיז יד

 ,קיסיֿפנָא ,דנילב ןענעז רעגנערב-הלואג

 .עקנארק יד רַאֿפ גנולייה א זיא הדמח ןוא

 .(עיזוליא ןא : רעסעב רעדָא ,גנולייה ַא)

 .עיזוֿפסנַארט א יז טכַאמ ןריא לכיימש ןוֿפ --- טולב ןוֿפ טָאטשנַא

 טכָא

 .ןסקיב רעביא טנווַײל רעניד א -- טלעצעג'ס

 .הּפוח ַא טנַאמרעד'פ .ליוהעג .ליוה זיא םורא

 ןסקינָא דמַאז ןיא טרילרַאֿפ ץַאק-רבדימ א

 עּפורמ א זיא ןעמוקעג ...ליּפש-רמז-ילּכ םַײב

 ,רמועלרדּכ ןוֿפ דנַאל םוצ ֿכיֿבָא-לּת ןוֿפ

 לקַאטקעּפס ןרעטַײה טימ ןקיטומרעד

 ,רעמיורט עקידנעלגנַאר ךיז לָאטיּפשדלעֿפ ןיא

 לּכה-ךס ןוא טייקטצעל טימ ירב א טיג'ס רָאנ

 :ענילָאדנַאמ ַא טצַאלּפ'ס ןוא םיטשרענלעז ַא

 ...ענימ 8 םּתס טרטּפעג בָאה ...לחומ ַײז ,הדׂש ףולַא ---
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 ןַײנ

 : טלמוטעצ םיא רַאֿפ טינק הדמח עניילק יד

 ךעּפעט-רעביוצ ןטימ ...חידעס רעמ ָאטינ" ---

 טלמונַא טָאה .לֿכב ןוֿפ שזַא ןעמוקעג

 ךיא ּפעש ןּפיל ענַײד ןוֿפ : דוס ַא טױרמרַאֿפ

 ןכָאװ טימ ןעוועג זיא'ס --- םולח ןוא דָאנעג

 ָאידַאר ןכרוד לוק-תב ַא טָאה'ס ןעוו ,קירוצ

 !ןוח צנ :גנַאלק ןטימ סרעלדָא ןטינשעצ

 ,הידעס ןטונ ןרַאֿפ ,םירֿבח ,טליּפש ָאט

 ןעַימ ךיז ףראד ,ןגָאז רע טגעלֿפ ,רענלעז ַא

 ."ןעילֿפ יא ,ּפָארַא-ּפָאק ןֿפױל יא ,ןייג יא : גילֿפ ַא ןַײז וצ

 ןעצ

 ן'טנַאּפש רעטציא .לזייא רעד ןיוש ןדָאלַאב

 ,הדצמ וצ ,רֿבח ,ןגרָאמ ןוא ,םודפ ןייק

 ןטנַאק ענעי טימ לַײװרעד ןקידנע לעוו)

 .(עדַאלַאב יצ עמעָאּפ עקיטציא ןַײמ

 רעטנענ ,רעטנענ ץלַא טיירד רעגייז-חנֿבל

 .ןעניגאב םוצ רעזַײוװ ןשירָאֿפסָאֿפ א

 .רעטנערברַאֿפ-ץלַאז ַא .םיובלטיימ רעטיוט ַא

 .ןעניד םיא טרעהעגֿפױא טָאה טכענקנטָאש ןַײז

 רעוו יונעג .ץאק-רבדימ ןוא גנַאלש ןוֿפ לעוד

 .רֿבוג זיא ץאק-רבדימ רָאנ .טינ ךיא סייוו -- ךיז טָאה טקידיײלַאב
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 ףלע

 םדוק טָאה סָאװ ,לזייא רעקידמעלב רעד

 ,אשמ ןַײז דנַאבלרעּפ א יוװ ןגָארטעג

 .ןעדוס רע טרעה סעּפע :רעיוא ןַא טציּפשרַאֿפ

 .עסַאמירג אזַא טָאה ןברַאש-ןטיוט ַא

 טנעמיד ןוֿפ דרעווש ַא טימ ךאלמ ַא טנענעג

 ? םיׂשעמ עשילרעטסיוא לזייא םעד טגניווצ ןוא

 ..טנעמיר ַא טימ ןדַײס .םָאביד ךיז טלעמש רע

 :םיא סַײמש טינ !טלַאה .ןענינַאב םיוא -- םעצולּפ ןוא

 .ארומ ַא ;שינערַאמכ א ;שינעראש א

 ! הרומע ןייגרעטנוא ןוא םודס ןרעקרעכיא ךיז דלַאב טעוו'ס

 ףלעווצ

 םעדעֿפ עריא ןיא טָאה סָאװ ,ןוז יד ָאמינ

 .עמַארָאנַאּפ עבלאה 8 ןיוש ןענוּפשרַאֿפ

 ...םודא רעטניה זיא קע ןַײז סָאװ ,ןקלָאװ א

 ...המח-יוקיל ערַאש עקידנשיור ַא

 -- ןקלָאװ טינ ,גנולעקנוטרַאֿפוז טינ ,ױהָא

 ! קימַאלּֿפצרַאװש ,קירעשייח רעקירעזייה ַא

 .ןקלָאּפ ענַײז ןגעק רעצנַאּפ ןייק ָאטינ
 .קימַאניד ןַײז ןעטנעּפ טינ טעוװ םערוטש ַא

 רעטַײר עשירעגירק רעטנוא ןבייל יו

 .רעטַײש ַא --- זָאלב רעדעי ןוא .גָאיעג ןַײז --- ןטײמורטזָאלב טימ
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 ןצַײרד

 .טנגעג יד םיא רעטניה זיא ןווױאכלַאק ַא
 .חררׂש םַײב ןיײלַא טיוט רעד זיא טכענקניול ַא

 טנגעזעגמוא ןגעז ןגעז ענַײז ןוא

 ,ערָאק לסיב'ס ןטָאש ןדעי ןוֿפ ּפָארַא

 ,ןעמָאז ןוא גַײוװצעג ןָא ,ןסַײוװ-קייינש ַא
 םענירג טשרעקָא סיזַאָא ןא רעביא טזָאל

 .ןעמוחּת רבדימ ןיא טזָאל רע .קירעשייה רעד
 .םניחב ,אכ-ַאכ ...דָאנעג טעב עמלַאּפ א
 .לזדניל א סיירג יד זָארנ ַא טרעהעג םיא וצ

 ,לזדניא .רעסַאװ .השבי .לייהנעגנַאלש ַא ַײב ןרָאד א

 ןצרעֿפ

 ,רעמ ןײטשרַאֿפ טסנוק-המחלמ טסליוו ,םדָא-ןב"
 -- עטסיזמוא טינ ,עוװַארב א ןַײז לָאז טכַאלש ןַײד
 ,רעמייב ןזָאלעג בָאה ךיא יו ,רעביא זָאל
 ."ץטסיוו רעד ןיא טעקַאנ ,ענַײד םיאנוׂש יד
 ,רעּפוצ ,רעגנילש רעד ןַא טגָאז ץעזעג אזַא
 .ןעקנַאט עקידנעילֿפ ענַײז ןוֿפ טציטשעג

 ,רעּפוק ןצלָאמשעצ ןַאכ-סיגנישזד זיא דלַאב ןוא
 .ןעקנַאצ ,ןעקנַאצ רענלעז ענַײז ןענַאילימ

 סנקעטש טימ וצ ןגָאלש רענַיודעב ןוא

 .סנקעב ןוא ּפעט ,סערַאשזד ןיא ןטַײצלָאמ ףיוא ייז ןביַײלק ןוא
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 ןצֿפוֿפ

 ,רעביוצ ןוא זָאנּפיה-קירעשיײה ןוֿפ טַײרֿפַאב

 .קיֿפיולעג טלַײא ,ןריובעגיַײנ ,לזייא רעד

 ,רעביוז-קינוז-קיצלַאז למיה רעד קירוצ

 .קֿפד םטייקליטש רעד -- לַאװק א טּפַאלק ץעגרע ןוא

 ,ענכַאי עבָאב ץעמָאל א סיוא טעז בַײװ םטול

 .ןגיצ ןשיווצ גרַאבצלַאז ןֿפױא ןביוהעג

 ,הנחמ עדימ יד .לייה ַא וצ ןעמוק רימ

 ןגיל טעוו ,רענעייל ןטימ ןעמַאזוצ

 ןטיה ייז טעוו רעטכיד ַא ,לייה ןיא דניצַא

 .ןטיטקַאלַאטס עריא ןוֿפ טכיל עטלַאק סָאד ןעמעטָא ןוא

 ןצכעז

 טרעדנוה ןצנַײנ רָאי .לירּפַא רעטנצנַײנ זיא'ס

 .עזעירעטסימ ןענַײנ ַײרד .ןַײנ קיצרעֿפ ןוא
 טרעדנּוװרַאֿפ ךיז ןֿפערט ןענַײנ ! הדצמ

 ...עזג ןַײד ןוֿפ רעדניק יד טימ ןדנובעג

 ,לנעטש ַא ,טנַאהרעדורב ַא טקערטשעגסיוא טסָאה

 עדנו-ענ רעטכיד ,רעֿפמעק-ַאטעג וצ

 לגר-הלוע ןענעז עלַא ...רענלעז ןוא
 .הדצמ עשידרומ ,ןכייה ענַײד וצ

 ןעקנעלעג ןוא ןענייבעג ,טנעה ןעייג סע

 !ןעקנעב ןוֿפ טבעלעגֿפױא ןוא דייוועגניא ןַײד ןיא טלקסומרַאֿפ
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 ןצעביז

 הירכז ןוֿפ טולב סָאד יוװ גנודיז עטיור ַא

 .רמוח ןַײז לֵא ןיא ,זדלעֿפ ןיא טּפַאזעגנַײא זיא

 ...עירַאטסילַאב ןוא טלוּפַאטַאק סאנוש םעד

 ...רעמיור וצ ןבָאה טרעהעג סָאװ סעמרַאזַאק

 טעליוקעג ךיז ןבָאה'ס ּווו ,ייז רעביא רָאנ

 הליגמ ענעדלינ א טילג ,םיאנק

 טלוב ןטינשעגנַײא רעטרעוונשטנעמ טימ

 .עלימ רעד ףיוא הדצמ ןוֿפ ,עשרַאװ ןוֿפ

 ,לוע-םייה ןַײז וצ טרעמַאלקעג ,רעשיליוּפ ַא

 "! --- -- לַאמ ןייק טינ גָאז" :ןריאי-ןב וצ טגניז ,הלוע רעַײנ ַא

 ןצכַא
 -- ןרעלק וצ קירעביא .לסקַא ןיא ּפַאלק ַא

 שידַאליֿפעד ןעמוקעג ! חדש ףולֵא

 :ןרערט ךרוד עז ךיא ןוא .ץַאלַאּפ-גינעק ןוֿפ

 ,שידצמ --- זדלעֿפ ןבלעז ןוֿפ זיא םינּפ ןַײז

 .רעבירג ןענעז ןניוא-ףוס-םי ענַײז רָאנ

 .(ןגיזַאב טינ רע ןָאק ךיז ןיא אנוש םעד)

 : רובינ רעד גָאז ַא טינ'ס ןוא .טריטולַאס רע

 "! ןגיטשעג זיא שידִיי ןַײד ךיוה יו ,טעָאּפ" ---

 ןקָאלב םהדצמ ףיוא ןענעז סָאד ןעוועג

 ,"ןקז" ןוֿפ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו ענייש עטצעל יד
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 ןצנַײנ

 לגעז ַא .םי רעטיוט ןדייב ןגעקטנַא

 ,הדוהי ןוֿפ ןטרָאב םוצ ךיז טרעטנענרעד

 לנר-הלוע זיא ,יולב-ןוא-סַײװ ,ןגער א

 .ָאד ור עקידנלייה ַא ,ײרּפש ַא טיירּפש ןוא

 רעטיול ןגַײװש עדייב לסקא ףיוא טנַאה ןוא

 : תוֿבשחמ סנרעדנַא םעד וצ קיכרָאהעג

 ן,רעטיוט ןייק ןַײז טינ רעמ טעוװ םי רעטיוט רעד

 -- -- תומה"פי ַא ץרַאה ןיא טעװ ןבַײלב רָאנ

 :ןעניוטש ,ןעניוטש ןענױלּפ ןוא גרעב-הדוהי

 !ןעניורק ענַײז ןשטנעב רימ .יולב-ןוא-סַײװ ןגער-גנילירֿפ ַא

 196071958 ,ביבָאילּת
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 לקיצ רעגעסַאלשעג





 דיל עטשרע סָאד

 לארׂשייגנוי ןוֿפ םירבח ענַײמ רַאפ

 -- ןחישמ ןוֿפ טמולחעג טינ שוריֿפב ךָאנ טלָאמעד בָאה'כ

 ,ןילַא זיא יז .טנַאה עטכער ןַײמ ןעוועג זיא חישמ

 ןעַײרֿפַאב ךימ ןעמוקעג ,ןיילא ךיז ןוֿפ

 .םירצמ ןטנשריעג ןימ ַא ,שינרעטצניֿפ רעסיז ןוֿפ

 טכאנ רעקידמעדיוב רענעי ןיא טָאה תמאח ןעמל

 | . :ֿפוט-םוי רעדנַא ןַא רָאנ טלמעלֿפעגמורַא

 טנכודעג ךעלעטכיל עניד ןבָאה לניצ ןטיור ףיוא

 -- גנַאל ױזַא טנכודעג .ביוש ןוֿפ זַײא ןקידנצכערק םוצ

 : ןגיוא עסאנ עריא ןוֿפ טייקמעראװ ןיא ןעזרעד בָאח'כ זיב

 ...לגיצ ןטיור םַײב טכיל ןעַײל ןרעטש עקידנטשרָאד

 טנַאה:עטכער עטוג ןַײמ ןיײלַא ךיז ןוֿפ טָאה טלָאמעד ןוא

 = ,הָעַיילב ַא ףיוא ןניובעג ןרעדנאו ,ןענַאּפש ןעמונעג

 ,ןקעטש-לדנַאמ ןקידנעילב ַא

 ןטנַאקַאבמוא רעביא ---
 עשידניק עריא ךָאנ ךַײלג ןוא .ּפעטס ןטײנשרַאֿפ ,םענעריפַאּפ = | =

 ןֿפָאלעגנַא ןענעז ןרוּפש עטמארנעג

 ,קיזומ רעשיצָאקש טימ

 זהעהרעד ןעוו יז ךיא לָאז יַאוולח)

 - -- (לָאמ ןטייווצ ַא

 ,רעדליב עטּפַאכרַאֿפ

 | יי ןרערט יו עטנעַאנ

 עטכורַא ,ענעעשעג ,ענעעזעג טַײװ ץעגרע ןוא

 .ןועוועג ןיוש ןענעז לגיצ ןטיור םיוא ךעלעטכיל יד -;

 ,ביוש ןוֿפ טַײז רעדנא ףיוא

 ,ןרעמש טימ רעטֿפוט- םויַאב א ,ןסיורד רעד רָאג זיא רַאֿפרעד
 ,רעגײזטנַאװ רעטלעטשעגּפָא רעד ןוא ;םעדיוב ןיא רימ וצ ןַײרַא
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 ,שיֿפ רעקידנומדק ַא יוװ ,ןּפוש ענירג-רעבליז ןיא

 ןגעוו דוֿבּכ ןַײמ רַאֿפ ןגָאלשעגסיוא טָאה

 .טונימ עשילמיה ,עשילרעטסיוא ןַא

 ,גונעת א טימ ןגָאלשַאב רע טָאה ךימ ןוא

 ,סענילַאמ ןוֿפ םעמ םעד טָאה סָאװ

 ,טולב ןגייא טימ טשימעג

 ינק עדייב ףיוא טלעטשעג ךיז טלָאװ טדנַארבמער

 ןלָאמ וצ ידּכ

 : טערטרָאּפ ַאזַא

 ,רימ רעטכַאמעגֿפױא ןוֿפ םַאר ןטלַא ןיא

 ,עלײשטַאֿפ רעקיזיור ןיא טליהעגנַײא ןוא

 .עמַאמ ןַײמ טייטש

 ,רעטניוו םוא ךיוא ןעולב ןעמולב סעמַאמ רעד)

 --- (הטילש ןייק ייז רעביא טינ טסָארֿפ רעד טָאה -- ןזיור-ןדעדןג

 ,עקמאילק רעד ףיוא רעגניֿפ עריא ןעגנעה ךעלגעווַאבמוא ןוא

 לגניר סָאד זיא רעבירַא שעמ לקיטש ןֿפױא :שרעדנַא טינ

 םינּפ ריא :ץעז ךיא .טנַאה ריא טדימשעגוצ ןוא

 עריא ןוא ,הּכונח ןוֿפ רילָאק-סנ טימ זיא ןטכױלַאב

 .הליֿפת ַא טימ טלגיזענוצ ןענעז ןּפיל-הנמלַא

 ?עמַאמ ,ריד זיא סָאװ ---

 יירשעג ןַײמ ןוֿפ טכַאװרעד ץאק רעזדנוא
 ןֿפרַאשנגױא עריא ןוֿפ רעש רענעטנעמיד רעד טימ ןוא
 .עילעטס רעד ףיוא ןגנַאל ַא זדלַאהנטָאש ַא ץאק יד טרעשעצ

 ףָאל א ןיוש ךיא ביג --- ? עמַאמ ,ריד זיא סָאװ --
 -- ןקעטש-לדנַאמ ןַײמ ַײברעד רילרַאֿפ ךיא ןוא

 .ּפעטס ןטײנשרַאֿפ ןוא ןטנַאקַאבמוא םעד ףיוא רַאּפשנָא ןַײמ
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 .רענערױרֿפעג ַא לּפע ןא טַײצ ןַײמ טלַאּפש ןוא ּפָארַא טלַאֿפ סע
 גנומעלק ריא דלַאב רעדנַאנוֿפ טייג סע

 : ןשוק ךימ טמענ יז ןוא

 ,רֿפס ַא רָאי קיסַײרד ןבירשעג טָאה ,סנַײמ דניק ,עדייז ןַײד ---
 ץעגרע ןטָארטעגּפָא ןענעז ,ןבירשעג טָאה רע זַא ןוא
 רעדעיַא לָאז .םירופי עכעלמיוט ענַײז עטמעשרַאֿפ
 .ןדייז ןַײד יו ןקרַאטש ךיד ,גנַאל ןבעל ַא ,טרָאװ ןבירשעג

 -- -- רעדעֿפ ַא סיוא טלקיוו יז .ץלָאהנסמיּפ ןוֿפ עלעטסעק ַא
 .ןדייב ןשיווצ טרעמטַאלֿפ םינּפ קילייה ַא
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 ןטָאש ןַײמ ןגעוו דיל א

 ,ךיא ןוא טָאג ,עדייב ןענעז רימ-
 .רעגנִיי ,רעגנִיי טלָאמעד ןזעוועג
 יינש ןיא טנַאּפשעגכָאנ םיא בָאה ךיא

 ,רעגניֿפ עָאלב טימ ,רעסעװרַאב ַא

 ןעוועג רימ זיא טוג-םעֶרַאװ רָאנ .

 ,ןטָאש ַא סנקיטכיל םעד ןַײז וצ

 יינש ןיא טָאה ןרערט הרוש א

 .ןטָאזעג ןוא םולח ןַײמ טיײלנַאב

 - ,רעטַײש םוצ טריֿפעגוצ ךימ טָאה רֶע
 ?רעטַײװ ןטָאש ןַײמ ןייג לָאז ןיהּווו
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 ןעמָאנ ַא ןָא דיל ַא

 | | -- קיסיֿפטיור

 ןעגנאגעג רימ וצ טסיב וד גנַאל-טיוט לַײוװו

 ,סעקמעשזַאּפ עטכַײֿפ ןשיוועצ

 -- רעדלעוו עכיוה-לקנוט ךרוד

 ...םינּפ ַא ןַָא ,םינּפ א ןָא וטסנענעג

 .ןורּכז ןַײמ ןוֿפ םיוא ךיז טסיג לניּפש רעקידנענערב ַא

 .ןֿפַאשַאב םיא טסָאה וד סָאװ ,קנַארטעגרערט ןגנייא ןַײמ קנירט ךיא

 .םעט ןכעלרעַײֿפ רעדנוזַאב א עילּפַאק רעדעי טָאה'ס

 .רעטנענ .רעטנענ טמוק ָאנד ןֿפױא קיטייוו רעקידנריוי רעד

 -- ןוא קנארטעגרערט ןגייא ןַײמ קנירט ךיא

 ? רוּכיש יצ לוד ךיא ןיב

 ; גיוא ןא -- גיוא ןַא טריובעג'ס

 ;ּפיל ַא -- פיל ַא

 ! םינּפ ,ןגרָאמ טוג

 ןדָאל םנטַײצ רעטניהַא ,שוק ןַײמ ,טולב ןּפָארט רעניילק רעד

 .ןגייא-ךעלטיוט ןוא קידעבעל זיא

 ךיא ןיב טלּפָאנעגוצ

 ,טײקמערַאוװ ןּפָארט ןסיז םוצ

 ,ןבעל ןיא דרָאמ ןטשרע ןַײמ

 .ןדעדןג ןוֿפ רעיוט םַײב ,ךַײט ןלָאמש ַא ַײב ןעגנַאגַאב

 .ןעקנורטרעד ןיילַא ךיז רעטעּפש טָאה ךַײט רעד

 עילַאװכ א .ענעקָארשרעד ַא עילַאװכ ַא זיא ןענורטנַא

 לָאמ ןייק טעוװ יז ןוא .םַארטש ןגנערטש ריא ןוֿפ טלקַײקעגסױרַא

 ,רָאי ןצכעז עריא ןוֿפ ,ץרֿאח ןַײמ ןיא ןרעוו רעטלע טינ

 .רעטרעוו ןיא דנַאנוֿפ דַײנש ךיא סָאװ ,טייקמוטש ןַײד זיא ןושל ןַײמ

 ,רוקמ רעייז וצ קירוצ ּפָא ייז קיש ךיא -- ענערָאװשַאב

 ,ןעמונרַאֿפ ייז טסָאה וד זַא ,ףיילש ןיא ּפַאלקרעדָא רעד זיולב ןוא

 ,טיוטמוא טימ דײרֿפ עקידהסיסג ןַײמ טנױלַאב
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 -- רוקמ רעייז וצ קירוצ טינ ןעמוק רעטרעוו יד זַא רָאנ

 .םינּפ ַא ןָא ,םינּפ ַא ןָא וטסדניװשרַאֿפ

 --- קיסיֿפטױר
 ןעגנַאגעג רימ וצ טסיב וד גנַאל-טיומ לַײװ
 ,סעקמעשזָאּפ עטכַײֿפ ןשיוועצ

 ,רעדלעוו עכיוה-לקנומ ךרוד

 -- -- -- קיטכיזרעֿפײא ךיא ןיב רֿבק ןַײד זיולב ןוא
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 שוק רעד

 : ךעלריטַאנ ױזַא ןעשעג זיא רעדנווו רעד

 ,לרעּפ ךָאנ -- םי א ןיא רעטכיד א טָאה ךיז טזָאלעגּפָארַא

 .ךעלריראבמוא ןעקנעב ןוא ןרעטיצ סָאװ

 ,לרעּפ 8 ןָאטעג שוק ַא רע טָאה םיוק ןוא

 .רעדילג ענַײז ןדנוװשרַאֿפ םיא ןענעז

 ,םנַײז םינּפ'ס רעמ ָאטינ

 .ןרערמ ןייק ָאטינ

 ,רעדיל ענַײז ןיא ןַײרַא זיא רעטכיד רעד
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 ןכש ןַײמ ןוֿפ לגיּפש רעגולק רעד

 --- ןכש ןַײמ ןוֿפ לגיּפש רעגולק רעד
 ?סָאװ וצ ,םיא טֿפושיּכרַאֿפ טָאה רֶעֹוו
 םינּפ ןקידארומ ןטייווצ א
 .תיבה-לעב ןַײז םיא ןיא טעזרעד

 : ןגָאז ןעמ ףרַאד תמאה ןעמל

 ,טלַא ,לניּפש רעד זיא ןטלָאּפשעצ

 לדש ַא טניווװ קינייוװעניא ןוא

 .טלַאּפש ןוֿפ ענרעזעלג רענייצ ןיא

 : טרעיורט ןכש ןַײמ ,טעשעג לָאמ 8

 ץאק עצראווש א יו זיא טרָאװ ַא

 לדש רעד רָאנ ,רעבירַא ץרַאה ןַײז

 ! ץַאלּפ ןוא ךַאל :ןכש ןַײמ טלעֿפַאב

 -- ןעמַאזוצ םיא טימ .טצַאלּפ ןוא טכַאל רע

 ; טָאטש רעד ןוֿפ עקסַאמ עָארג יד

 :לגיּפש ןוֿפ טרעהרעד רע ןענַאװ זיב

 ! טָאידיא ,רעמ ןכַאל טינ רָאט עמ ---

 ,ארומ רע טָאה ןענייוו ,טינ טכַאל רע
 .ןָאק ןיא םיימש ןבעל ענדיב סָאד
 לדש רעד םיא ןוֿפ טנייוו ןוא טכַאל'ס ןוא
 ...ןָארט ןֿפױא רעטַײװ טגיניק ןוא
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 רעטניוו ַא ןיא לָאמ ַא

 גנונָאמרעד ַא -- יריאמה רודגיֿבַא רַאֿפ

  ,רעטוכ ןיא םכילשטנעב טלעֿפעגסױא ןבָאה טכַאנ וצ קיטַײרֿפ םענעי

 ,עמַאמ יד תבש םעד טָאה טשטנעבעג עטכַײֿפ ךעלעניק רעביא

 ,רעטוג-טינ א טכיל סָאד ןסערֿפעג טָאה קסיּפ ןקיזַײא ןַא טימ

 .עמַאילּפ עקיכיור ַא -- ןנעלעג זיא יורטש ףיוא עטַאמ רעד ןוא

 ,רענרעה יד טימ ביוש ןיא טרעבליזעג טָאה שריה רעד ןכש רעזדנוא

 .םנּפָאקוצ ןטַאט םעד ןזָאלבעג םעטָא ןשיריביס ןַײז

 ,רענרעל רעד עטַאמ ןַײמ ,רעגעלעג ןוֿפ טכאמעג שודיק טָאה רע

 ,םנּפָארט יד ןבָאה טפירטעגסיױא ןוא טלקַאוװעג טָאה ןַײװ רעד רָאנ

 ,תולח יד ןגױצַאב ןטָאש ַא טָאה טכַאנ וצ קיטַײרֿפ םענעי

 .ןטינשעג ייז טמעשרַאֿפ טָאה רערט ַא סעמַאמ רעד -- רעפעמ ןייק טינ

 ,םעלַאוװימש ןיא גנוי ַא : חרוא ןַא ןעמוקעג זיא לָאמ ַא טימ

 : ןטילב עקייונש ענַײז ,םיוב ַא יו ,ץלעּפ ןוֿפ לסיירט ַא ןוא

 ...קינעלּפ רעשיראגנוא ןַא ...דָיי רענעגנַאֿפעג-חמחלמ ַא
 ...ןטַײּפ רעשיערבעה 8 ..ײמרַא סֿפץזָאי ץנַארֿפ ןיא טנַאנעטיײל
 ,קינעּפשרעדיװ יא ןוא ןקָארשרעד יא :שריה םַײב יוװ קילב ןַײז ןוא
 ,ןמַײר וצ זיא'ס טוג ּוװ ןעלסקַא יד ףיוא בייח ַא ךימ טגנַאלרעד ןוא

 ,רעטוג ַא תיב-ןב ַא -- טסַאג ןייק טינ רעמ זיא רע .טונימ ַא

 -- םיא טילגעצ טֿפַאשקנעב א זיב .שיט םַײב ןיוש טציז קידהֿבחרהב

 רעטוכ רעד ןוא ךיא ןוא ,תבש רעד ,עמַאמ יד ,עטַאט רעד ןוא

 ,םעטיר ןשיכנּת ןטלַא םעניא דיל ןַײז טימ סנייא ןרעוו

 ,רעטייל א ןרָאװעג ןטָאש ןַײמ זיא טכַאנ וצ קיטַײרֿפ םענעי

 ,ןֿפַארט עמעראװ קידמימׂשב ןעיינ ּפָארַא ןוא ףױרא ּזוװ

 ,רעטײנשרַאֿפ ןיא בוש ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה םיױבלדנַאמ ַא ןוא

 .ןֿפַאשַאב -- רענלעז ןוא ןטַײּפ םעד ,סעלַאװיטש ןיא גנוי םענוֿפ
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 ,ןקז א רַאֿפ טלעטשרַאֿפ ךיז גנוי רעד טָאח'ס :םיא וצ ךיא םוק רעטציא
 .רעטנירגעצ רעד ביוש ןַײז ןיא טילב םיױבלדנַאמ רעתמא ןַא רָאנ
 ,ןקָאלג ענרעבליז רעטנוא םייח ןַײמ רעטכיד רעד ךיז טנָאמרעד'ס ןוא

 ,רעטניהַא ןרָאי רעגנילדנעצ סָאװ הרוש ַא ךיז טנָאמרעד רע

 ...ןקָארשרעד םינ רעמ רָאנ ,קינעּפשרעדיװ :שריה םַײב יו -- קילב ןַײז ןוא
 .רעטניוו ַא ןיא לָאמ ַא -- תבש ןכָאנ דנַאנַאב ןעקנעב רימ וא 6
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1002 

 םיכָאלמ טלָאמ סָאװ רעלָאמ ַא וצ

 ,עקישײלֿפנַָא יד ,ןעזעג ייז ךיוא בָאה'כ

 :דרע רעד ףיוא טָאג ןוֿפ תומולח

 ,עקישַא-דומע ,עקיברַאֿפלַא

 ,דרעב עטנגערעגרעדנַאנוֿפ טימ

 ,רעמ ענעי רַאֿפ רעטרעוו ןייק טינ בָאה'כ רָאנ

 טלָאװ ךיא -- טנעקעג ךיא טלָאװ ןוא

 רעמינּפ טימ לוֿפ זיא סָאװ גנוצ ןַײמ טימ

 .טלָאמענ שיײלֿפ ןוֿפ םיכָאלמ

 ןטעליוקעג א טיורב ןצרַאוװש ַא ןופ

 לָאמ ַא עזרעד ךיא ,טֿפערט

 ,ןטלוב ,ןסַײוװ ַא לגילֿפ ַא

 ,לָאטיּפש ןיא רעטסעווש ַא יוו

 עטנועגישראֿפ-טיוט-םוצ םיכָאלמ ןוא

 -- .קנארטעג ןַײמ ןוֿפ ןעקנירט ןעמוק

 ,עטנעָאנ א טנַאה א ייז גנַאלרעד

 ...קנַארק ןברַאטש ןופ ןענעז ייז לַײװ
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1002 

 ענַאיּפ רעד ַײב ןגיובעג

 ,דניק ,רעקינייװ ךָאנ ,קינייוװ ױזַא ליוו ךיא

 .ןטייווצ ַא רַאֿפ יורג זיא סָאװ רָאה א ןוֿפ

 ,דניק ,רעקיניײלַא ןוא ןיילַא ןיב ךיא לַײוװ

 .ןטײלגַאב וצ -- ףוג ןייק טינ טָאה סָאװ ןורָא ןַא ןוֿפ

 דניצַא זיא דיײרֿפ ןַײמ רעיורט רענעגנַאגרַאֿפ

 .עדימ לגיײֿפגניז ייווצ ןעמרָאק וצ ףיוא

 דניצַא תודע עטלרוגרַאֿפ ןענעז ייז

 .יודיוו ןקירָאײגנילדנעצ-ףניֿפ א ,ןגנַאל ַא ןוֿפ
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 לקיצ רענעסָאלשעג

 סנייא

 -- טינַא .םייהַא טסמוק וד :קידכעלַײק זיא דרע סָאװ טוג ךָאנ

 םעדָאֿפ טנורּכז ףיוא טעיליסעגנָא ומסטלָאװ ןעמעוו רַאֿפ

 ? טינַארג ןיא ןטלַאהאב גנַאגרַאֿפנוז ַא יצ ,לכיימש 8

 ! םדָאןב ,רונשלרעּפ ןַײד ןַאמעגניהַא וטסטלָאװ ןיהווו

 ,ריּפַאּפ ןוא רעטניט ַא -- טױרבטנוװָא ןַא טיירג זיא :ױזַא

 ,רעַײלב 8 ,ןעּפ א -- ךיוא רעסעמ-לּפָאג ןוא

 ,ריּפסקעש ןַײז וצ טכער וטסָאה תומַא-דלד ענַײד ןיא

 ,רעַײֿפ טימ ךיז ןליּפש -- רעטרעוו טימ טָאטשנַא

 ,ךירג רענולק ַא טגָאזעג ךָאנ טָאה רָאי טנזיוט ייווצ קירוצ

 :ןעמַאזוצ םיא טימ טציא וטסגעמ ןגָאז ןוא

 ,ךיא ןַײז טינ --- למיה םעד ,רערעדנַאװ ַא טַײב למיה םעד --

 ..ןעמי רעבירַא טמיווש ןוא דנַאל ןוֿפ קעװַא טייג רע תעשב
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 ייווצ

 : יײבמָאב ןיא רעלטעב ַא טכַארטַאב גָאט ןבלַאה ַא בָאה ךיא

 .ערָאגַאט א ,ןייטשנַײא ןַא ןוֿפ םינּפ א

 ,יינש רעקידֿבוט-םוי ,רעיולב ַא טלַאֿפ ןקילב ענַײז ןוֿפ

 .ערָאלק ,עיולב ַא סַאג יד זיא רעבירעד

 ...ור ןוֿפ רַאה םעד ַײב ןטעבעגסיוא ןיוש גנַאגרַאֿפנוז ַא

 ןעַײלק לטניב ַא קרַאמ ןיא טלעגרעלטעב ןראֿפ רֶע טֿפױק זיא

 וק ערַאװק ,ערַאד ,עקידנעינק 8 ןָאטעמרַאק ןוא

 .ןויער ןקירעגנוה א --- ייהעלע ,לּפמעט:ַאדוב םַײב

 ? טץָאּפ ,גנַאגרַאֿפנוז םַײב קירעיורט וטסיב עשז סָאװ ָאט

 -- עמייהעג ךעלרעבליז ןעקנַאשעג ריד טָאה טנַאה עטוג ַא

 ,טעקסַא רעד רעלטעב רענעי יוװ ,ייז טימ ךיז ןנונַאב

 ,המהב ַא ,רעלטעב ַא ,גנַאגרַאֿפנוז א ןָא-עמרָאק ןוא
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 ילרד

 דָאס ןיא זיא ,ןַאק-סיג רעקידנגער טימ ,עסעוורָאב יד

 -- לּפעצ ריא .םיױבלּפע ןגנוי ןרַאֿפ רעטסעווש-ןקנַארק ַא

 ,דָאי ןוא דלָאג --- םינּפ'ס .עטנעל רעטיור א ןיא ןעגנַאֿפעג

 .לּפע ןוֿפ רָאּפגניליוװצ ַא : םיוב ןרַאֿפ רעטסומ ַא טגנערב יז

 ןַאק ריא סָאװ ,ןּפָארט רעדעי ןיא ּפָא ךיז טגָאלש רעטסומ רעד

 .טעֿפױא םיא טּפַאכ לצרָאװ רעד ךיוא ןוא ,םַאטש ןוא גַײוװצענ טױרטרַאֿפ

 ,ןַאלּפ א טימ ,רעטסומ ַא טימ רעלטסניק ַא דרע'רד ןיא טכַאוװרעד'ס
 .טֿפוש רעד ןוא רעֿפַאש רעד -- ֿבוטייּכ : םיױבלּפע םוצ טגָאז'ס ןוא

 קעד ןֿפױא ןבילבעג ריד זיא'ס בוא ,רעטסעווש-ןקנַארק ,ָא
 ? רעגיימש ַא םיוב םענוֿפ רענימ ךיא ןיב --- טֿפַאשביל ןּפָארט א

 ,קערש ןַײד ןקימלַאטשעג וצ רעטסומ ַא רימ רַאֿפ ןַײז טעוו'ס

 .רעגייז ןַײמ ןוֿפ המשנ רעד ןיא דנווװ א ןרעדניל טסעוו
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 ריֿפ

 טורַאב ןַײז טינ לעוו'כ" :עטיוט וצ טגָאזעג ךיא בָאה לָאמ ַא

 ."ןרערט זיב ךַײא ןעײרֿפרעד טינ טעוװ גנַאזעג ןַײמ ןענַאװ זיב

 ,טולב ןַײמ שינרעטצניֿפ רעסַײװ א וצ טרעדָאענוצ זיא

 .ןרעה רימ :לוק'ס ןענָאמ רעציזאבדרע עמוטש עריא ןוא

 יז רַאֿפ ןעילגסיוא ךיא זומ עיסנעמיד-ןַײּפ רעסָאװ ןוֿפ

 ? ןלַאנגיס עקילָאמטשרע

 ?ײזרַאֿפ רעד ןײגֿפױא טעוו ןעוו .ןּפיל ןענעז טרעקאעצ

 ? ןלַאֿפ םַײב

 ביג .ןכייצ-רעדנווו א ביג .טייקליטש-רבדימ ,ךיז קעלּפטנַא

 .חריצי ןוֿפ בײהנָא רעד סױרַא טלַאוװק סע ּוװ ,ןמיס ַא

 ,ביל בָאה'כ סָאװ עמיוט יד טימ ןדַײנשרַאֿפ טנַײה לעוװ ךיא ןוא

 .חריש ןוֿפ דנוב א ןוא םולש ןוֿפ דנוב א
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 ףניֿפ

 גנַאנ ןטימ ןיא רימ רעביא ךיז טָאה טרעלױקעגּפָארַא

 ,עדימַאריּפ עטיובעג א םנברַאש ןוֿפ ,עקישַא ןַא
 ...גנַאלרַאֿפ ןייק ,רעיורט ןייק ָאטינ זיא קינייװעניא ווו
 .הדירי רעקימוהּת ַא ןיא טינר ָא ג טימ טקעדענוצ ךימ

 ,דנַאנַאב רימ טימ טַײצ עקידהיח ןַײמ זיא ןטָאשרַאֿפ

 .ןורּכז רעכעלשטנעמ ןַײמ --- דלַאװ רעטלַא רעטקאהעגסיוא ןַא

 -- דנַאר ןקיטנורנּפָא םַײב שינרעווילג רעד ןיא ץעגרע ןוא

 .ןרָאי ענַײמ --- םנטָאש עקידססונ טימ רעוו ךיז טליּפש עס

 ,ר ַא ג ַא טבַײלב'ס .טינרָאג ןוֿפ טינ רעד ּפָא ךיז טלייט םעצולּפ רָאנ

 .עמארַאנַאּפ רעדנַא ןא דלַאג םענירג טימ טלָאמ לזדנעּפ ַא

 - :רָאכ 8 ןיא ןעגניז ןביוטש עטבעלענֿפױא תונחמ ןוא

 -- -- -- עמַאמ ןַײד טניווו ָאד --
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 סקעז

 ,סיז טינ זיא המקנ .סיז טינ ,דנַײרֿפ ןַײמ ,זיא המקנ

 .רעטיב זיא -- טרָאװ ַא טבַײלב המקנ זַא רָאנ

 .סיֿפ ענַײד טימ טרָאוװ'ס טינ טערט זיא ,טָאג א טרָאװ סָאד טגַאמרַאֿפס

 .רעטיבעג ןַײד ןוֿפ טָאבעג סָאד זיא אזַא --- ןזיילסיוא םיא

 .טרָאװ ןוֿפ טרָאוװ'ס ןעַײרֿפַאב .ןזיילסיוא םיא

 .עווַאל עַײנ ַא רוד ןדעי ןיא םיא ןוֿפ לָאז ןָאמ רַאּפש ַא

 ,טדרָאמרעד לגױֿפגניז רעיולב רעד ךיוא ןבַײלב טעוװ טינַא

 .עווַאנַאק ןיא ןלַאֿפעג רע זיא דנַאנַאב דניק ַא טימ סָאװ

 לייצרעד .שיט ןַײד .גָאט ןטכלַאקעג-שירֿפ ןַײד ןוֿפרעד לייצרעד

 : םומע ,והימרי טנרעל סָאװ דניק ןַײד

 -לֶא ןַא טרָאװ ןיא טבעל'ס רָאנ .סיז טינ זיא המקנ --

 .תומקנ
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 ןביז

 -- ןוז יד רימ זַײװװדניק רע טָאה טעשזַאסרַאֿפ -- ּפַאטמעדיױב ַא

 .ןזיוַאב טנַײה רעדיוו ךיז טָאה םולח ןיא טעװעטָארדרַאֿפ

 ,ןוגושט םענעטלָאּפשעגנָא ןוֿפ ,לוק ןקידרעװַאשז טימ

 : ןזיּפש טרעדַיילשעג

 .קעוַא --- םיובנשרַאק רעד ןוא ,םעדיוב רעד ָאמינ ? טסעז וד ---

 ,רעטייל רעד ָאטינ ,קַאלשנבױט רעד ַָאטינ
 ,קערש ןוֿפ טַארטנעצנַאק ַא -- ּפָאטמעדױב ַא זיולב ןבילבעג
 .רעטייקעגוצ ַא ריד וצ יַאדמשַא רעד ץנעלעפקע ןַײז

 ,טנערברַאֿפ טרעוו ןוא ןיײלַא ךיז טימ סקָאב ףיוא טייג רעַײֿפ א

 .עדָאמ עקיניזטכַײל רעזירַאּפ ַא יו ,טסנוק יד טצַאלּפ סע

 ,טנעמעלע רעטצעל סנבעל םעד -- קערש יד זיא קיבייא רָאנ

 ,הדגַא ןַא גנידצלַא זיא קערש רעד ץוחַא
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 טכַא

 : ףָאסָאליֿפ ַא זיא רעקױה-ָאטעג ןטימ ןכש ןַײמ

 ...ךורע-ךחלוש םעד ףױא-ןסַײר ןעמַאטַא זַא ןעניימ ייז --

 ,ףוס-ןיֵא םוצ לסילש ַא זיא עפלַאמ א זַא ןעניימ ייז

 .ךערָאּפןוא-שַא ךרוד קנַאדעג ַא ןֿפַאשַאב ןעק ןעמ זַא ןוא

 ,ןירג ןַײז ןוֿפ תודוס יד יז ןוֿפ רעמ סייוו עלעזערג ַא

 .ענַארַאװ א רעטצנעֿפ ןיא זיולב ךימ ןעק ןקערשרעביא ןוא

 ,ןיה 8 ןעמוקנָא ןיוש טעוװ םלוג רעד זַא ןליֿפַא

 ! הנֿבל רעד ןוֿפ זדנוא וצ ןליבּפָארַא טנוה ַא טעוו'פ ןוא

 ,טלעטשרַאֿפ זיא סָאװ טַײצ יד ןרענַאלַאב ייז ןלָאז ,ונ

 ,סעבַאטש עקידנענַײש עריא ןַאט בייה ַא זַײװנענָאילימ

 ,טלעוו רעד ןוֿפ םימכח יד ,ןֿפַאשַאב ייז ןלָאז ןוא

 ..| תבש ַא -- ךָאװנטימ ןיא
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 ןַײנ

 ,ןייטש ןוא קָאטש ןוֿפ ,טַײצ ןקעה עלַא ןוֿפ ךימ למַאזרַאֿפ

 ,רודיס ןקידנענערב ַא ןוֿפ תויתוא יו ,ךימ עילוטרַאֿפ

 ,ןילא ןַײז ןענעק לָאז ךיא -- ןעמַאזוצ-ךימ-למַאזרַאֿפ

 ,רעדילג ענַײמ ןיא --- וד ןוא ,ריד טימ ןיילַא

 ,רעד ןוא טלעוו-רענעי ןשיווצ רֿבק א ןיא ךימ ןיֿפענ
 ...רעסעב זיא טלעוו רעסָאװ ,ןגעוורעביא םַײב

 ,רערט רעבלַאה א רַאֿפ ןעמענ-המקנ םַײב ךימ ןיֿפעג
 ,.רעסעמ ןסייה א יינש ןיא ןליקּפָא ךימ טסעז וד ןעוו ןוא

 ,ןייבעג ןַײמ טימ טייזרַאֿפ זיא ןקלָאװ רעד ךיוא זַא ,קנעדעג

 .רעדינ רעד וצ םינּפ ןטצילבעגֿפױא ןַײמ טימ טננער ןוא

 ,ןיילַא ןַײז ןענעק לָאז ךיא -- ןעמאזוצ-ךימ-למַאזרַאֿפ

 .רעדילג ענַײמ ןיא --- וד ןוא ,ריד טימ ןיילַא
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 ןעצ

 : גח רעדנוזַאב ַא ,ֿבוט-םוי רענעטנעמיד ַא ןַארַאֿפ

 ,םנֿפַאה ןוא ןרעסַאו רעביא ןרעמש א רע זיא לָאמ ַא

 --- גַאוניז ןקיגנַאז ןיא ,דלעֿפ ןיא םיא וטסניֿפעג לָאמ א

 .םנֿפַאשַאביַײנ ַא טרָאװ א ןוֿפ החמיש יד ןוא ֿבוט-םוי רעד

 ,דנוקעס עקיצנייא ןַא ןקיטכיל ֿבוט-םוי רעד געמ ןוא

 .ןעשרי םיא טרָאװרעדורב ַא טיוט ןַײד ךָאנ טעװ -- ץילבנניוא ןַא
 דנוצ א עלעבעווש א רַאה רעד ןָאטעג ךיוא טָאה ױזַא

 ,ןשרַאק ,לּפע ןטכױלַאב ןוא ןדע-ןג ןלעקנוט ןיא

 ...םעמ ןַײד רימ ןעגנַאגרעד זיא םונהיג ןיא ,טרָאװ-ןדעדזג

 .רעיומ ןקידנצֿפיז רעביא ךאלמ רעד זיא תודע ןַא
 ; םַאלֿפ ןַײז םימ "ןטרָאג" ןוֿפ ךימ רע טָאה ןבירטעגסױרַא

 ,רהוז ולוּכ ןוֿפ טרָאװ םעד וצ -- ֿפוט-םוי םענעטנעמיד םוצ
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 טלַאהניא

 ןגָאוו:רעַײֿפ ןיא

 ונייחהש

 7 דנַאנַײב ריד טימ ןַײז טינ טלָאװ'כ ןעוו

 8 רעטעקַאנ ַא ןעמוקעג טסיב

 10 טלעװנדִיי ַא זיא ןעגנַאגרַאֿפ

 11 טילציהמחלמ ןיא הליֿפּת ַא

 12 דילרעדנַאװ

 13 הלואג

 14 רוד"ןיע ןיא טכַאנ ַײב

 15 לָאטיּפשידלעֿפ ןיא

 16 דלַאװ רעד

 17 ונייחהש

 19 לֿבב ןוֿפ

 21 גנועז ַא

 23 תֿפצ ןיא גנַאגרַאֿפנוז

 24 תֿפצ רעביא לגיײֿפ יד

 25 תֿפצ ןיא ַארַאשזדַאנ

 27 יובש

 28 ןגער ןיא ןעלזייא

 29 הירֿבט

 30 ןומרח ןֿפױא יינש רעד

 31 יאחוי ןב ןועמש 'ר ןופ רֹבק ןֿפױא ךעלטיווק יד
 33 שידיי

 34 רֿבק סניק ףיוא

 35 יכדרמידי ןיא לָאמקנעד םַײב

 36 וטסילֿפ ןגָאװ-רעַײֿפ ןיא

 ךיז טלגנַאר טייקליטש ּווו

 ןגַײווש טימ

 37 םי ןוֿפ המשנ יד
 39 יולה הדוהי ןוֿפ טֿפַאשקנעב יד

 40 םי ןֿפױא ןגער ַא
 41 טכיל

 42 ןקלָאװ ןוא גרַאב ןשיװצ
 43 םענורב םַײב סנירעּפעשירעסַאװ

 44 !סָאװ רַאֿפ

 46 עמלַאּפ עקיצנייא ןַא

 47 ןגָאלָאעכרַא טימ

 48 ךלמה המלש ןוֿפ ןלַאטש יד ןיא

 49 ןַאשטוב רעד רֿבח ןַײמ

 50 זדלעֿפ ַא וצ ןסקַאװעגוצ

 51 ןטייקליטש

 53 ןקלָאװ רעד

 54 םיוברעסקָאב רעד

 55 שטנעמטרעבלייא רעד

 57 ןעלמעק ןוֿפ ךעלקעלג

 59 טכַאנ עבלַאה ,יניס ןבעל

 60 עכיוה ןלַײזטכיל

 ֿבגנ ןוֿפ רעדיל

 61 עבש ראב וצ געוו ןֿפױא

 62 םיברקע הלעמ

 63 בוסוח-ןיע ןיא םיוב רעד

 64 "ֿבגנ ןוֿפ ןסקוֿפ יד"

 65 סרעלדָא

 66 יֿפַארעשזד ידַאװ

 67 טעטש עקירָאהטיור

 68 ןֿפסוי ןוֿפ רענייב יד

 69 ןגער ןייק טינ טסעז ןוא

 70 ביקנילאיסַאר

 71 ףוסיםי םַײב ןשריה

 12 ףיש ַא ןוֿפ טעלעקס

 73 תליא

 74 עיניל עטצעל יד

 15 יניס רה

 16 םודס וצ ןענמיה עניילק

 םילשורי

 80 ןעלגיּפש ענעזדלעֿפ

 81 יֿברעמ לתוּכ םוצ געוו ןֿפױא

 82 טָאטשטלַא ןגעוו קינָארכ

 84 עטבילרַאֿפ

 85 םילשורי ןוֿפ טײקטורלּפע

 87 גנוטכיד
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 89 םיֿפוצה רה ןֿפױא ענַײמ זיא טַײצ יד

 90 ָאדַאינַאל םיסנ ןוֿפ האווצ יד

 גגונָאמרעד ןוֿפ שרַאק יד

 95 טערטרָאּפָאטױא

 98 לגיּפש ןיא םינּפ ַא וצ ןרַאטנעמַאק

 103 גנונערברַאֿפ ןַײמ ברע

 106 לסילש רענרעבליז רעד

 110 םידגב עקיביײא

 113 חצרת אל

 114 עוטַאטס ענלמרימ יד

 117 ּפָאק ַא טמיווש רעסַאװ ןֿפױא

 119 דבח עקטָאמ

 121 גנונָאמרעד

 122 טלייצרעד ױרֿפ ַא

 123 ליד ןֿפױא לטנַאמ ַא

 125 שינעגעגַאב

 126 עטמעשרַאֿפ

 127 ןביוט עצרַאוװש

 1232 גנונָאמרעד ןוֿפ שרַאק יד

 140 ןויסנ ןוֿפ דיל סָאד

 דלַאוו ןצלָאטש ןוֿפ ןדרַאקַא

 142 ןגַײװצ עקליינש רעטנוא טַײרעג סָאד

 143 יקסנָאינַאג

 144 דרעֿפ ַא ךָאנ לָאמקנעד

 145 עלעקילג

 14/ עטעילַאמסעגּפָא רעדיילק ןיא

 148 יינש ןוֿפ ךובגָאט

 149 סַאלטַא רָאטקָאד

 151 סעדגַאי עצרַאװש

 152 טױרנשרַאק ןטעטַאלעג ןיא סקָא ןַא

 155 ןזָארג יד וצ ווירב ַא

 ביוט רעד וצ עדָא

 165 ביוט רעד וצ עדָא

 טכַאנ ַײב ןדנַאֿפלעה

 175 ןֿפָאלש ןעגנַאלק עלַא ,ןשיור עלַא

 176 סולינ םַײב

 177 ץנַאטנגיױא

 178 ץנַאטנגער

 180 ץנַאטרעײמגיּפ

 181 ירַאהַאלַאק רבדימ ןיא רָאעטעמ ַא

 182 סיזַאָא

 184 בײהנָא ןיא

 185 ַאגנוז

 186 טכַאנ ַײב ןדנַאֿפלעה

 188 ןדנַאֿפלעה ןוֿפ םלועיתיב

 189 ןרַױטַאט ןוֿפ טסנוק יד

 190 גיניק רעצרַאװש רעד

 192 רעקיבייא רעד

 194 טֿפַאשביל

 195 רחוסיעפלַאמ רעד

 196 לדיימ רעקנַארק ַא ןוֿפ דיל

 197 ףילעביל

 198 עטסנעש יד

 199 ךַײט רעד טנַײה זיא לוֿפ

 200 ןטּפשימרַאֿפ-טיױט ַא ןוֿפ דיל

 201 הנמלַא רעגנוי ַא ןוֿפ דילגָאלק

 202 לדיימ-טנעמידי
 203 ולוז ַא ןוֿפ גנונָאמרעד

 205 רענוד ןוֿפ הלּכ יד

 207 םיוב ַא וצ

 208 סנקלָאװ יד ןוֿפ רַאה םעד וצ דיל

 209 עקיצערק יד ןוֿפ גנַאזעג

 210 סָארערעה יד ןוֿפ דילדרָאמטסבלעז סָאד

 211 קירעשייה רעד

 212 ןרערטד-המקנ

 212 רעַײֿפ עָארג סָאד

 214 לַײֿפ רעד טימ שינעגעזעג

 215 םענעגושמ ןוֿפ טינ ךַאל

 216 רעטייל רעד

 217 גָאט רעד ןוא טכַאנ יד

 218 דלַאװ ןצרַאװש םוצ ןעמיה

 219 סקָא ןַא רַאֿפ דילביול

 220 ףישלגיײֿפ יד

 222 םולח רעד

 223 ןטימרעט

 226 רעגיט ַא וצ

526 



 םויראווקא רענירג

 22/ םירַאװקַא רענירג

 221 עמַאנַאּפ רענעיורטש רעד ןיא יױרֿפ יד

 236 ךעלטנעה עשרעדניק

 237 עטֿבויא יד

 241 עדנילב עלַא ןוֿפ עטצעל יד

 243 סנעמיוק ייווצ ןשיווצ

 244 טָאג ןעזעג טָאה סָאװ רעיוּפ רעד

 246 עלעגניר סָאד

 250 לצלעּפ ַא ןוֿפ קנעדנָא םוצ

 252 סקָא ןַא ןוֿפ טיוט רעד

 254 רעיילש םענעדלָאג ןרעטניה

 257 ןגער ןיא היוול ַא

 264 ץלָאהנסמיּפ ןוֿפ עלעטסעק סָאד

 2617 עקמָאב

 271 ןיב רעדליוו ַא ןוֿפ קינָאה

 יניס רבדימ ןיא

 205 יניס רבדימ ןיא

 שריה ַא ןוֿפ ןעקנַאדעג

 280 שריה ַא ןוֿפ ןעקנַאדעג

 281 ַאנַאגרָאמיַאטַאֿפ

 283 "?האוֿבנ ןוֿפ לַאװק רעד"

 284 ץלַאז ןוֿפ טדימשעגסיוא רעלדָא ןַא

 285 קירעשייה םוצ עדָא

 286 םילשורי

 287 רעליש-רעקסַאל עזלע
 289 רעטייל סֿבקעי

 290 תֿפצ ןיא טײהנעגנַאגרַאֿפ

 עטנעָאנ יד ןוֿפ זַײרק רעד

 294 עטַאט ןַײמ

 295 ףעטסעווש ןַײמ ןוֿפ פעצ יד

 דניק ןוא עטַאט

 296 רעטצנעֿפ ןגעקטנַא א

 297 ַאש ב

 298 גַײצליּפש ג

 299 שטנעמיינש רעד

 300 עינָאֿפמיס עטנַײנ

 301 רענייטש ןוֿפ ןייוועג
 2302 ענליוו
 2023 ןירעטער ןַײמ ןוֿפ טוט םוצ
 304  רוטַאינימ
 205 ָארג
 306 ןעהעש

 307 טַײצ
 309 ריפסקעש ןענעייל םַײב
 310 טדנַארבמער
 2311 רעטכיד רעקנַארק רעד
 2312 ססוג רעד
 212 טֿפַאשגנוי
 214 געז יד
 2315 ָארג ןיא גָאלַאיד
 216 טֿפַאשביל
 317 לסקַא ןַײמ ףיוא טנַאה ןַײד
 218 עקיבייא סָאד
 219 סקינעֿפ רענרעבליז
 320 רעדניק עשידִיי ןוֿפ ןכיור
 323 שיקרַאמ ץרפ
 325 רעלגָאװ .א וצ
 226 ענליוו'גנוי ןוֿפ עדַאלַאב

 ךיז וצ ךיז ןוֿפ

 328 ןיײלַא ךיז וצ הליֿפּת

 329 טייקנייש
 330 עיזעָאּפ

 331 טרָאװ ןטימ טַײצ ןוֿפ םיחטש ןעמעננַײא
 332 רעמייב ירד
 223 ןטרָאג ןיא

 3234 רעכיב

 325 קרַאּפ ןיא

 336 לגָאה רעד
 3237 ךיז וצ ךיז ןוֿפ
 338 עקשַארומ א ןגעו דיל
 329 דיל"םי

 340 טנוה"םי רעד

 241 רעלָאמ ייווצ
 342 ןזָארג ןיא םערָאװילג ַא

 343 דרע רעד רעטנוא

527 



 344 המשנ

 345 גנועז ַא

 346 רעכַאמיצנוק רעד

 34/ רעעויןרעטש םוצ

 349 ַײרעקַאהנייטש ַא ןיא

 350 ףיש ענערױרֿפרַאֿפ יד

 סיזַאָא

 סנגַײווש ןוא רעטרעוו

 355 קָאטשנַײװ רעד

 356 תויח עטריסערדסיוא

 2357 ןטרָאג רעשילַאגאש

 358 ןדערןג םוצ געוו רעד

 359 עקירעיטרעדנוה א

 360 סנקלָאװ

 361 עיצַאזיװָארּפמיא

 362 דנַאֿפלעה ַא ןוֿפ טיוט ןֿפױא עיגעלע

 363 ...םעט םעד ןיוש סייוו ךיא

 364 ןטכענ

 305 טנכײצרַאֿפ ליֹוק טימ

 366 .ַארַאנַאינ

 361 דרָאקַא

 368 עגר עטצעל

 369 ךובגַאט ןוֿפ

 370 םיוב רעטלייוורעדסיוא

 371 םלועיתיב ַא ףיוא ריצַאּפש

 372 ןוז עניילק

 3713 זַײרק רענעדליג

 374 ןָאטלימ רעדנילב רעד

 315 ןסקָא עטבױטרַאֿפ

 טייהדניק ןייאןגעווסעדַאלַאב ייווצ

 3716 לרעגניֿפ ןטסקעז ןוֿפ עדַאלַאב

 379 לסיֿפ עטיור סָאד

 ןורּכז ןַײמ רעביא

 2382 רערעקיןעמיוק יד

 382 לבענש םענעדַײז ַא טימ בלַאװש ַא

 385 וירב רעד

 386 טכַאנרעטניװ ַא

 ןּפיל עטנגערַאב

 238/ טֿפַאשדנַאל עקיטכַאנ-ףוס

 288 ידג"ןיע ןיא רומזימ ַא

 390 דלַאװנטרימ רעד

 391 ןלַארָאק עטיור ןוֿפ לזדניא

 292 ןגער ַא ןוֿפ םיקוסּפ

 393 םיוב ןוא ךיא

 394 ןעמעוו טימ

 395 רעמינּפ

 396 ןטסַארטנַאק

 397 רעסערֿפןשטנעמ ַא

 398 ןעלקנוט לָאז

 399 םולח ַא

 400 רֿבח םוצ

 402 ןַאריֿפ ידַאוו ןיא

 407 סיזַאָא

 409 טנַאה עקידנעלכיימש ,עניד ַא

 410 שינעטלעהַאב

 411 ןרעטשדןגרָאמ

 412 ןסנַאוינ עשיריל

 413 םעטיר

 44 רעלעקנַײוו ןיא

 דרע עקיטסַײג
 419 סעדנעגעל ןוֿפ טרובעג םַײב ,םי ןֿפױא

 436 ןעילב סערבַאס יד

 411 דימשדלָאג ַא ןוֿפ םולח ַא

 401 גָאליּפע

 לקיצ רענעסָאלשעג

 503 דיל עטשרע סָאד
 506 ןטָאש ןַײמ ןגעוו דיל ַא
 507 ןעמָאנ ַא ןָא דיל ַא

 509 שוק רעד
 510 ןכש ןַײמ ןוֿפ לגיּפש רעגולק רעד
 511 רעטניוו ַא ןיא לָאמ ַא
 5123 םיכָאלמ טלָאמ סָאװ רעלָאמ ַא וצ
 514 ענַאיּפ רעד ַײב ןגיובעג
 515 לקיצ רענעסָאלשעג
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